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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 160/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0032334-80.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) MAILLA NEVES ROCHA, portador(a) do RG nº. 

2584106-8 SSP/MT e CPF nº. 048.666.331-07, para exercer em comissão, 

o cargo de Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz da 2ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá - Dr. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira, a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 9 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital EDITAL 

PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 1032852-61.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) PARTE REQUERENTE: LUIS CESAR 

K A W A S A K I  &  C I A  L T D A  -  M E  e  o u t r o s 

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES/INTERESSADOS 

FINALIDADE: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca do 

recebimento do plano de recuperação judicial da(s) empresa(s) LUIS 

CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME e KAWASAKI VEÍCULOS LTDA, bem 

assim conferir publicidade à relação nominal de credores apresentada 

pelo administrador judicial. RELAÇÃO DE CREDORES: DEVEDOR LUIS 

CESAR KAWASAKI E CIA LTDA: CASTRILLON AUTOPEÇAS, R$ 

14.592,49, QUIROGRAFÁRIA; BANCO BRADESCO S.A., R$ 114.491,02, 

QUIROGRAFÁRIA; SICREDI OURO VERDE/MT, R$ 19.362,88, 

QUIROGRAFÁRIA; COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, R$ 

27.337,10, QUIROGRAFÁRIA; BANCO DO BRASIL S.A, R$ 544.927,83, 

QUIROGRAFÁRIA; BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, R$ 25.112,87, 

QUIROGRAFÁRIA; BANCO SANTANDER BRASIL S.A., R$ 40.480,63, 

QUIROGRAFÁRIA; BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, R$ 124.104,83, 

QUIROGRAFÁRIA; BANCO VOLKSVAGEM S/A, R$ 1.474.375,11, 

QUIROGRAFÁRIA; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, R$ 41.569,89, 

QUIROGRAFÁRIA; EVERMAX SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS, R$ 

8.949,41, QUIROGRAFÁRIA; GIMA GILBERTO MIRANDA, R$ 660,00, 

QUIROGRAFÁRIA; ITAU SEGUROS, R$ 72.709,98, QUIROGRAFÁRIA; 

LIBERTY SEGUROS, R$ 19.231,12, QUIROGRAFÁRIA; NISSAN DO 

BRASIL, R$ 96.957,84, QUIROGRAFÁRIA; SAFRA LEASING S.A, R$ 

111.513,98, QUIROGRAFÁRIA; TRESCINCO DESTRIBUIDORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA, R$ 5.488,12, QUIROGRAFÁRIA; BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, R$ 973.892,23, GARANTIA 

REAL. DEVEDOR KAWASAKI VEÍCULOS LTDA: BANCO BRADESCO S.A., 

R$ 69.464,73, QUIROGRAFÁRIA; BANCO DO BRASIL S.A., R$ 775.210,08, 

QUIROGRAFÁRIA; BANCO ITAÚ - UNIBANCO S.A., R$ 125.490,67, 

QUIROGRAFÁRIA; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, R$ 76.905,13, 

QUIROGRAFÁRIA. DECISÃO/DESPACHO: (...) 7 – Apresentado o Plano De 

Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias úteis, 

contados da publicação desta decisão, conforme já consignado, 

Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre o 

Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias úteis para manifestar eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 

do 2º Edital. 8 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pela Administradora Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias úteis, contados do fim do prazo do § 1º, do artigo 

7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

recebimento do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer 

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 8º, da norma 

em comento. (...) Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. (...) 

ADVERTÊNCIAS/PRAZO: Os documentos que lastrearam a elaboração da 

lista de credores encontram-se à disposição de qualquer credor ou 

interessado junto ao administrador judicial nomeado por este juízo, Dr. 

Bruno Carvalho de Souza, OAB/MT 19.198, com endereço profissional na 

Rua Mistral, nº 09, Sala 507, The Point Smart Business, Cuiabá/MT, 

te le fones  (65 )  3358-8278  e  (65 )  99985 -9340 ,  e -ma i l 

bruno@carvalhoegiraldelli.com.br. Os credores, o Comitê, as devedoras 

ou seus sócios e o Ministério Público terão o prazo de 10 (dez) dias, 

contados da última publicação deste edital, para apresentar diretamente ao 

juízo suas impugnações quanto aos créditos supramencionados (art. 8º, 

caput, da lei 11.101/05). Qualquer credor poderá manifestar ao juiz, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da última publicação deste instrumento 

convocatório, objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelas 

devedoras (art. 55, caput, da lei 11.101/05). 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, Danilo Oliveira Carilli, Analista Judiciário, 

digitei. Cuiabá, 9 de abril de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. I - Pugna a recuperanda pela concessão de “tutela provisória 

cautelar”, a fim de que sejam suspensos os apontamentos existentes nos 

órgãos de proteção ao crédito em nome da recuperanda Luís Cesar 

Kawasaki e Cia Ltda, regularmente inscrita no CNPJ n. 09.007.624/0001-05 

(Id 12299657). Afirma que tais anotações estão impossibilitando a 

manutenção dos contratos com o Poder Público, “em especial o contrato n. 

045/2014 de que trata a presente manifestação, justamente pela recusa 

das seguradoras em emitir a apólice para cobertura do seguro contratual” 

(sic – fl. 3). Tal como prevê o art. 303 do CPC/2015, a tutela antecipada, ou 
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satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a 

contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a 

indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. In casu, cumpre ressaltar que o mero pedido de recuperação 

judicial ou o deferimento do seu processamento não tem o condão de 

impedir que os credores lancem mãos de medidas de que dispõem em 

virtude do inadimplemento do devedor, dentre elas o protesto e a inclusão 

do nome dos devedores em banco de dados de órgãos de proteção ao 

crédito. Ademais, assim preconiza o Enunciado 54 da I Jornada de Direito 

Comercial: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não 

enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos 

de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” Ressalte-se 

ainda, que nessa fase processual não há que se falar em créditos sujeitos 

a novas condições de adimplemento, uma vez que a novação dos créditos 

somente ocorrerá com a homologação do plano e consequente concessão 

da recuperação judicial, não se podendo olvidar ainda, que tal novação 

fica sujeito a condição resolutiva, uma vez que, por força do disposto no 

art. 61, da Lei 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação 

prevista no plano de recuperação acarretará a convolação da 

recuperação judicial em falência. Sobre a questão já se manifestou o 

colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. (…) 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 

1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Nesse sentido, a pretensão da 

requerente é contrária ao princípio da transparência que deve reger as 

relações empresariais que eventualmente venham a se estabelecer, 

impedindo, inclusive, que terceiros interessados, como no caso em 

análise, possam ter conhecimento da verdadeira situação da empresa e 

ter liberdade para com ela contratar. Desse modo, estando ausentes os 

requisitos autorizadores da medida, o indeferimento da concessão da 

tutela de urgência é medida que se impõe. Ante ao exposto, indefiro o 

pedido de tutela de urgência para suspensão de todos os apontamentos e 

protestos existentes em nome da devedora Luís Cesar Kawasaki e Cia 

Ltda. II- Ante a manifestação do Banco Bradesco S/A quanto a restituição 

dos valores (Id 12316782), intimem-se as recuperandas para que 

apresentem resposta, no prazo de 10 dias úteis. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1011747-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISANTO OAB - MT7345/O (ADVOGADO)

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT0011250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

Processo eletrônico nº 1011747-28.2017.8.11.0041. Vistos. Esses autos 

tramitam via sistema PJE e foi distribuído por dependência/conexão aos 

autos código nº 215922, que tramitam fisicamente nesta Vara. Em 

resposta a consulta formulada pelo Setor de Distribuição desta comarca à 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expediente nº 

0167203-48.2016.8.11.00001, o Egrégio Tribunal determinou que “os 

processos distribuídos por conexão ou dependência naqueles processos 

já distribuídos fisicamente, deverão ser considerados como um incidente 

processual. Logo, todos os incidentes relacionados aos processos que 

tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até seu arquivamento”. 

Portanto, como este caso se amolda as termos da aludida orientação, 

devolva-se este processo à Distribuição a fim de promover a sua 

redistribuição de modo físico, por dependência ao processo código nº 

215922. Adotadas tais providências, certifique-se e arquive-se mediante a 

adoção do que for necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de abril 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 9734-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 

- OAB:5222/MT, Jocler Jeferson Procópio - OAB:19386-OAB/PR, 

KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, LEANDRO A. 

FELMANN - OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, NASSER 

RAJAB - OAB:111536/SP, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO 

FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

VALMIR ANTONIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação do item 

1 e 1.1 da decisão/despacho proferido dia 27/03/2018, colaciono-o para 

tal fim: "(...) 1) DEFIRO o pedido formulado pela Síndica às fls. 

38.130/38.132 e, em consequência, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS para cuidar das Unidades da massa falida de Deciolândia 

(matrícula 25.408 – CRI Diamantino-MT) e de Novo Diamantino (matrícula 

27.588 – CRI Diamantino-MT). 1.1) Deverá a SÍNDICA, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, informar nos autos, o nome dos funcionários por ela 

contratada, e as especificações do contrato, como salário e jornada de 

trabalho. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 955848 Nr: 2951-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., 

TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S JUNIOR - OAB:MT 5222, RUBEM MAURO VANDONI DE 

MOURA - OAB:12.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recuperação Judicial de Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.

Diante da manifestação do Banco Pan às fls. 6.314/6.316, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 24/04/2018, às 15 horas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e ao administrador judicial quanto à 

nova data da audiência conciliatória.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de abril de 2018.
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Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009602 Nr: 27397-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE VIEIRA DE FREITAS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 

9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

27397-06.2015.811.0041, Protocolo 1009602, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1029623-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JESUS DOMINGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DORNELIO DA SILVA (RÉU)

MARCIO MANOEL DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1029623-93.2017.8.11.0041. Verifica-se que há 

custas pendentes nestes autos, conforme certidão emitida pela Contadoria 

(id. 12205171). Deste modo, a Secretaria deverá realizar o procedimento 

previsto na CNGC, ressaltando-se que não se aplicam as disposições 

previstas na Seção 33, pois aquelas se referem somente aos processos 

físicos em trâmite na Comarca de Cuiabá. Às providências. Cuiabá, 09 de 

abril de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1030617-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CORREA STUMPP - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1030617-24.2017.8.11.0041. Verifica-se que há 

custas pendentes nestes autos, conforme certidão emitida pela Contadoria 

(id. 12204884). Deste modo, a Secretaria deverá realizar o procedimento 

previsto na CNGC, ressaltando-se que não se aplicam as disposições 

previstas na Seção 33, pois aquelas se referem somente aos processos 

físicos em trâmite na Comarca de Cuiabá. Às providências. Cuiabá, 09 de 

abril de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1021139-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PRADO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº1021139-89.2018.8.11.0041 Vistos. Esses autos 

tramitam via sistema PJE e foi distribuído por dependência/conexão aos 

autos código nº 985434, que tramitam fisicamente nesta Vara. Em 

resposta a consulta formulada pelo Setor de Distribuição desta comarca à 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expediente nº 

0167203-48.2016.8.11.00001, o Egrégio Tribunal determinou que “os 

processos distribuídos por conexão ou dependência naqueles processos 

já distribuídos fisicamente, deverão ser considerados como um incidente 

processual. Logo, todos os incidentes relacionados aos processos que 

tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até seu arquivamento”. 

Portanto, como este caso se amolda as termos da aludida orientação, 

devolva-se este processo à Distribuição a fim de promover a sua 

redistribuição de modo físico, por dependência ao processo código nº 

985434. Adotadas tais providências, certifique-se e arquive-se mediante a 

adoção do que for necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de abril 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1011747-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISANTO OAB - MT7345/O (ADVOGADO)

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT0011250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1011747-28.2017.8.11.0041. Vistos. Esses autos 

tramitam via sistema PJE e foi distribuído por dependência/conexão aos 

autos código nº 215922, que tramitam fisicamente nesta Vara. Em 

resposta a consulta formulada pelo Setor de Distribuição desta comarca à 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expediente nº 

0167203-48.2016.8.11.00001, o Egrégio Tribunal determinou que “os 

processos distribuídos por conexão ou dependência naqueles processos 

já distribuídos fisicamente, deverão ser considerados como um incidente 

processual. Logo, todos os incidentes relacionados aos processos que 

tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até seu arquivamento”. 

Portanto, como este caso se amolda as termos da aludida orientação, 

devolva-se este processo à Distribuição a fim de promover a sua 

redistribuição de modo físico, por dependência ao processo código nº 

215922. Adotadas tais providências, certifique-se e arquive-se mediante a 

adoção do que for necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de abril 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078711 Nr: 670-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA, ARACY 

PERON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL CASTILHO PIMENTEL, TAZONIAS 

ARAUJO DOS SANTOS, GILSON DOS SANTOS, MARCELO ALVES 

TRINDADE, GLAUCO MARTINS DOMINGUES, RODRIGO MARCOS ALVES 

MATTOS, ANTONIO DADON, JOSCEMAR STRUTT, ELISON MARQUES, 

MARIA SANTANA DE SOUZA, CELSO CASTRO DA SILVA, KARLA 

BEZERRA MARTINS, SINDOVAL JOSÉ DA SILVA FILHO, JOYCE KELLY 

VELOSO DOS SANTOS, ALESSANDRO TAVARES DE AMORIM, EDINEI 

DOS SANTOS MATTOS, LAURIVAL MARQUES DAA SILVA, SERGIO 

MANOEL DE OLIVEIRA, RENILDE ALVES DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS 

GOULART, MANOEL CLEIDY SANTOS, GLAUCO MARTINS DOMINIGUES, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 6 de 566



CRISTINA GOMES SILVA, ANDRE FERREIRA DOS SANTOS, ATANASIO 

PEDROSO DA SILVA, ADEMIR DE OLIVEIRA, VALDETE RODRIGUES DE 

MELO, CESAR LIMA DE SOUZA, JOÃO DA CUNHA, PAULO MATIAS 

SOARES, CLEITON DE SOUZA, JOSÉ DE SOUZA, LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, EDILIO TCHACH, MARCIELE REGINA MEYER, VICENTE CARVALHO 

PACHECO, JAILSON MACHADO BELEM, DOUGLAS ANTONIO MARQUES 

RODRIGUES, JOSÉ NUNES DA SILVA, CLAUDIO APARECIDO COSTA, 

JOSMAR DA SILVA STRUTT, WESLEY OLIVEIRA BOAROTTO, ALBERTO 

ALMEIDA PEREIRA JUNIOR, VALDECIR MACHADO, JOSE GILMAR DORR, 

JOSIEL CARDOSO, JOÃO SOARES FILISBERTO, FABRICIO ANTONELO DA 

SILVA, TIAGO DE MELO GOMES, KARISTON DENIS RODRIGUES DOS 

SANTOS, CELINA DA SILVA ROSANTE, DIEGO BISPO SERVINO, IDIVAN 

CLEZIO, JOAREZ THEOPHILO, OSEIAS DE ALMEIDA, ROCILDO LEMOS 

RIBEIRO, LINO NUNES DA SILVA, ADEMAR DE OLIVEIRA, ROBERTO 

LEANDRO MENDES ARAUJO, PEDRO FRANCISCO DE SOUZA, ROZENIO 

DOS SANTOS, ODELIO GOMES DA SILVA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., ANDRE FIRMINO PEREIRA, 

FERNANDO RAMOS SIRVINO, SIMONE LIMA DE SOUZA, ADRIANO 

PEREIRA DA SILVA, PAULO VITOR RODRIGUES LOBO, JOSÉ REINALDO 

SIRVINO, JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA, MANOEL PEREIRA RODRIGUES 

FILHO, ADRIANA PEREIRA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO SOMBRA DA MATA, 

JOSE FAGUNDES DE OLIVEIRA, MARIS JOSÉ GONÇALVES, MAGNO 

CAMPOS PEREIRA, DIEGO CARVALHO BRITO, EDINEI MATIAS SOARES, 

NERIVALDO CARVALHO PACHECO, ALZEMIRO DE BORBA, JOSÉ 

AMADEUS DA SILVA LIMA, GEAN NUNES DA SILVA, MARLENE 

GONÇAVES RODRIGUES, LUIZ BENT DA SILVA, POLIANE TAIZE PEREIRA, 

ALZIRA LOPES BEZERRA, BRUNO BLYKLIS DOS SANTOS, LUCIENE 

PEREIRA RODRIGUES, DAVID DOS REIS LOPES, LAIRTO PERONDI, 

JULIANA STEFANI PERONDI, ISAU DA SILVA, ADILSON ALVES DE 

ALMEIDA, RODRIGOTEIXEIRA DA SILVA, NEY FERREIRA PADILHA, 

OSEIAS DE ALMEIDA, MATEUS DA SILVA PADILHA, ROBERTO 

GONÇAVES CORREA, OSVALDO GONZAGA DOS SANTOS, CLAUDIRENE 

NASCIMENTO ROCHA, LERINDO DOS PASSOS, ROSELANE RODRIGUES 

GONÇALVES, JOSIMAR DA SILVA STUTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:9106/O, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, 

ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, CÉLIO PAIÃO - OAB:18.145A/MT, DEF. PÚBLICA - 

NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15.177

 1.Desta feita, REJEITO os embargos de declaração ofertados pelos 

embargantes, uma vez que, não foi apontado qualquer das hipóteses do 

artigo 1.022 do CPC. 2.Verifico inclusive, que a parte autora ainda não 

comprovou o cumprimento da decisão de fls. 1.111/1.113, quando 

determinado o revigoramento da liminar, sendo que retirou Carta Precatória 

para cumprimento, conforme certidão de fl. 1.121. 3.Desta forma, revogo a 

determinação de expedição de auto de constatação no local do conflito, 

pois é incontroverso que os réus estão de fato às margens da fazenda, 

descumprindo a determinação de afastamento. 4.Determino que a parte 

autora comprove a distribuição da carta precatória retirada à fl. 1.121, uma 

vez que a carta cumprida e juntada às fls. 1.122/1.124, se refere à 

decisão de fls. 626/628, pois cumprida m 30 de Junho de 2017, tendo sido 

deferido revigoramento em 27 de Julho de 2017, conforme fls. 

1.111/1.113. 5.Deverá ainda a parte, comprovar no prazo de 5 dias, que 

promoveu a ampla publicidade ao conflito, o que até agora não restou 

comprovado, insistindo apenas a parte autora em requerer revigoramentos 

de liminar, sem dar efetivo andamento ao feito, que ainda está em fase 

inicial, sob pena de revogação da liminar. 6.Certifique-se ainda quanto ao 

decurso do prazo para apresentação de defesa dos citados por edital, e 

caso esgotado, encaminhe-se à Defensoria Pública para ofertar sua 

defesa. 7.Indefiro o pedido de ronda policial, haja vista que o município de 

Castanheira é pequena e a polícia deve atender a todas sem distinção não 

podendo ficar à disposição do autor em detrimento de todo o restante da 

população.8. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732796 Nr: 29002-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - 

OAB:12866, MARCUS CESAR MESQUITA - OAB:5.036, MARILZA DE 

CASTRO BRANCO - OAB:17146, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, GABRIEL STAUT ALBANEZE - OAB:15521, JOSÉ 

CARLOS GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, a CERTIDÃO de intimação para data da 

perícia, por erro do sistema, não foi publicada, razão pela qual, 

compareceu o Sr. Perito e ficou redesignado o dia 10/05/2018, as 17:30 

horas, na Secretaria deste Juízo, para instauração da Perícia Técnica, 

com a carga dos autos, pelo Engenheiro Alexandre Isernhagen, que 

poderá ser contactado pelo telefone (65) 99983-8899, pelo Wathsapp e 

pelo e-mail isernhagen@terra.com.br, bem como, que a data da visita 

tecnica ao local da area periciada será informada oportunamente pelo 

senhor Perito diretamente às partes e seus assistentes tecnicos. Nada 

mais.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915146 Nr: 40278-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MATOS DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

julgo JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por VALTER MATOS DE 

SANTANA em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A,.Custas 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de Março de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928980 Nr: 48719-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada na pessoa de sua advogada para, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos de Declaração apresentado 

pela parte REQUERIDA, e juntado aos autos às fls. 349/351. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 884691 Nr: 19640-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI VEÍCULOS LTDA, LAND ROVER 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÁRCIO JOSÉ DA MOTA - 

OAB:67.669/SP, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, INALDO 

BEZERRA SILVA JÚNIOR - OAB:132.994/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, João Humberto Martorelli - OAB:241.953, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, Socorro Maia Gomes - 

OAB:21.449 OAB/PE, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:OAB/MT 12.815

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se sobre a petição de fl. 248, postulando o que entenderem 

de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764870 Nr: 17533-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.826/A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento do saldo remanescente conforme petição 

de fls. 327/328, no prazo de 05 (cinco) dias, re querendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103356 Nr: 11872-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR DOS ANJOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, conforme 

petição de fls. 158/163 , no prazo de 05 (cinco) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117756 Nr: 17806-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA, JANDILSON 

ALVES ROSA TAQUES, JOSE PAULO ALVES DA ROSA, JACQUELINE 

ALVES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938667 Nr: 53972-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL FAUSTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

justificar o não comparecimento à perícia agendada, sob pena de 

arquivamento dos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 142235 Nr: 26693-13.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÉRCIO SOARES DA SILVA, LEONIRA APARECIDA DA 

SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IRAMAR 

SOUZA LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:18.868, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, PAULO DE BRITO CÂNDIDO 

- OAB:2.802/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 926223 Nr: 47241-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, conforme 

petição de fls. 128/133 , no prazo de 05 (cinco) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946612 Nr: 58393-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

 PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da nova data para realização da perícia.

Data: 29/05/2018

Horário: 09h00min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, 1º Andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, em 

Cuiabá/MT. Tel: 3025-3060 / 99223-7073. Entrada pela Rua das Dálias – 

(com Dr. Flávio Ribeiro de Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915233 Nr: 40353-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE FÁTIMA CORREA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado pela 

parte REQUERIDA às fls. 119/145. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 315298 Nr: 19614-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES, ADMINISTRAÇAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, 

LUIZ CARLOS TICIANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378329 Nr: 14514-37.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA PORCIDONA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre a petição de fls.327, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903286 Nr: 32311-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR TOLOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da nova data para realização da perícia.

Data: 29/05/2018

Horário: 09h15min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, 1º Andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, em 

Cuiabá/MT. Tel: 3025-3060 / 99223-7073. Entrada pela Rua das Dálias – 

(com Dr. Flávio Ribeiro de Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949100 Nr: 59743-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNRDS, ROSILENE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915039 Nr: 40185-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA MARTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

justificar o não comparecimento à perícia agendada, sob pena de 

arquivamento dos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 340707 Nr: 11055-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA, JOSÉ IRINEU FIACADORI, MARINA MORAES SILVA 

FIACADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT, MARIA 

APARECIDA K. CAETANO VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - 

OAB:8.495/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, ante à petição de fl. 254, impulsiono o feito, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

10 (dez) dias, fazer vista dos autos, sob pena de retorno ao arquivo. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 124348 Nr: 12253-12.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRIJO E CORREA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS, HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139/GO, 

MARCELO REBUÁ DOS SANTOS - OAB:9861/MS, MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - OAB:9566/MT, MÁRIO PEDROSO - OAB:OAB-GO, MIRELA 

SILVA PEDROSO - OAB:22.427, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

LUCHETTI RODRIGUES - OAB:12409-A/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769585 Nr: 22559-25.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIO CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MILHOMEM DE 

FREITAS - OAB:12437

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARYENE DOS 

SANTOS CRISTO, para devolução dos autos nº 22559-25.2012.811.0041, 

Protocolo 769585, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 919297 Nr: 42966-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO RAMOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL BROKERS TROPICAL IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11.370/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS - OAB:1.055, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

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

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

do despacho a seguir transcrito:

"Vistos. Após determinação às partes para a indicação de provas o 

requerido apresentou os documentos de fls. 139/174, sobre os quais não 

se oportunizou manifestação ao requerente, sendo certo, ainda, que o 

novo procurador constituído (fls. 219/220) pleiteou vista dos autos. Assim 

sendo, anote-se o novo procurador do requerente no sistema, 

intimando-se o mesmo para que manifeste-se quanto aos documentos de 

fls. 139/174, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham-me os autos 

conclusos. Às providências. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945178 Nr: 57479-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim sendo, requisite-se do perito nomeado nos autos, via e-mail 

funcional E telefone, para designar nova data para realização dos 

trabalhos.Após, intimem-se as partes, devendo a parte autora ser 

intimada, pessoalmente, para comparecimento, sob pena de extinção do 

feito, nos moldes do artigo 485, do Código de Processo Civil.Sendo 

realizada a perícia e apresentado o laudo pericial, expeça-se o alvará de 

liberação dos honorários periciais, e intimem-se as partes para se 

manifestar acerca do laudo, no prazo de 10 (dez) dias.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá, 05 de Abril de 2018.Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1045237 Nr: 44025-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LOURENÇO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código 1045237

Vistos

 Antes do efetivo saneamento dos autos, diga o autor acerca da petição 

de fls. 75/90 e documentos que a acompanham, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de abril de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027787 Nr: 35699-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE PEREIRA ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFONSO DEL NERY - 

OAB:6945 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659/O

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 73016 Nr: 1766-47.1984.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSCAR CESAR FLORES, ALICE MARIA DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO SHIMO TOSHIO, IRACEMA KINUE 

SHIOMI DE CASTRO, MARIA APARECIDA GOMES RIBEIRO, THOMO 

SHIOMI, RENÊ BELLAGUARDA DE CASTRO, JOSÉ CARLOS GOMES 

RIBEIRO, AGROPECUARIA M. A. II LTDA, LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GONÇALO DE MORAES 

FILHO - OAB:1484, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804396 Nr: 10862-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERALDO FIGUEIREDO SÁ, DEIZY FÁTIMA FERREIRA E 

SILVA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE OLIVEIRA FARIAS, ELIANE 

OLIVEIRA FARIAS, CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198, MARCIA FIGUEIREDO SÁ - OAB:9914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANNIRA LARANJEIRA 

SIQUEIRA CAMPOS MOURA - OAB:9549 OAB/DF, JANNIRA 

LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA - OAB:9549/MT, JUCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404, JUSCILENY SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:6404

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015188-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE PEREIRA RODRIGUES (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)

 

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 APELADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002321-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARBOSA DOS REIS (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)

 

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 APELADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010421-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA PEREIRA (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)

 

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 APELADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022364-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

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 APELADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028651-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUNICE TEODORA SANTANA (AUTOR)

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:

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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1028651-26.2017.8.11.0041 

AUTOR: CREUNICE TEODORA SANTANA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Creunice Teodora Santana em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento na importância de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 28/05/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares. No mérito, aduziu a improcedência do pedido por 

pagamento já realizado nas vias administrativas. Por decisão prolatada, foi 

determinada a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. 

Fundamento e decido. Na inicial a parte reclamante argui a 

inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº 340/2006 (Lei n.º 
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11.482/2007) e 451/2008 (Lei nº. 11.945/09). Descabe acolher a alegação 

de inconstitucionalidade por vício formal suscitada pela parte autora, uma 

vez que a conversão das Medidas Provisórias nº 340/2006 e nº. 451/2008 

nas respectivas Leis nº. 11.482/2007 e n.º 11.945/09 suprimiu eventual 

mácula existente. Ademais, cumpre destacar que norma legal precitada 

apenas regrou dispositivo da Lei 6.197/74, em especial no que diz respeito 

ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Afasto ainda a 

alegação de inconstitucionalidade material da Medida Provisória nº. 

340/2006, convertida na Lei n.º 11.482/2007 e Medida Provisória nº. 

541/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, pois a fixação da indenização 

de acordo com o grau da invalidez do segurado também observa as 

normas constitucionais, inclusive o princípio da dignidade da pessoa 

humana. Nesse sentido, eis o seguinte precedente jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. 

GRADUAÇÃO. 1. Tendo o acidente que vitimou o autor ocorrido em 

15/03/2009, incide a graduação da invalidez para fim indenizatório. 2. A 

alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 451/2008, por 

vício formal, não socorre a pretensão do autor, de não utilização da tabela 

de graduação da indenização, uma vez que se eventualmente existente, 

foi suprida pela edição da Lei nº 11.945/2009. Isso porque, apenas regrou 

o constante na Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor máximo da 

indenização em caso de invalidez. 3. Falta de prova do fato constitutivo do 

direito do autor - ônus que lhe incumbia, conforme o inciso I do art. 333 do 

Código de Processo Civil. Ausência de prova da invalidez permanente que 

desse azo à complementação da indenização do seguro DPVAT já 

recebida pela via administrativa, mormente a ausência de pedido de 

realização de perícia médica para apuração do grau de invalidez 

suportado. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70038830303, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 15/12/2010). Assim, não merece 

guarida a arguição de inconstitucionalidade em sede de controle difuso, 

uma vez que a fixação da indenização do seguro obrigatório DPVAT 

segundo o grau de invalidez está de acordo com os ditames legais e em 

perfeita consonância com as normas constitucionais das quais derivam e 

se fundamentam. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta 

de interesse de agir em face do pagamento realizado na seara 

administrativa. Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede 

administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. II - Mérito. Conforme se infere da inicial, ao ser 

submetido a pericia na seara administrativa, restou constatada a invalidez 

parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 10.800,00 

(dez mil e oitocentos reais). Em perícia realizada em Juízo, denota-se que 

o laudo médico emitido junto em Id. 9176840, foi conclusivo em afirmar que 

a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio-facial. Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda parcial completa da mobilidade da “estrutura 

crânio-facial”, o percentual incidente é de 100% de 100% (cem por cento 

de cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 10% (dez por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13500,00 

(treze mil e quinhentos), encontra-se o valor de R$ 1.350,00 (hum mil 

trezentos e cinquenta reais), ou seja, montante inferior pago pela 

seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago pela seguradora está 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022515-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022515-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ROMILDO FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Romildo Francisco da Silva 

em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 15/05/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 15/05/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 
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vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 9095444 ), bem como laudo pericial (Id. 10926438 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 15/05/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data 

do sinistro (15/05/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011010-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ARRUDA MONTEIRO FILHO (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)

 

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 APELADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038787-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038787-82.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 4.120,00; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

(151)/[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDOMIRA BONDESPACHO DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Trata-se de 

Liquidação de Sentença por Procedimento Comum. Intime-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, conforme art. 511, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

preenchidos os requisitos do artigo 397 do Código de Processo Civil, 

recebo o pedido como incidente de exibição de documento ou coisa. 

Intime-se o requerido para que em 5 (cinco) dias exiba os documentos 

referente as contas adquiridas pela parte Requerente Valdomira 

Bondespacho dos Santos - CPF sob o nº 720.865.991-53, ou apresente 

impugnação nos termos do art. 398 do 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003157-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE ALMEIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA LUCAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003157-62.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.295,62; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ERICA DE 

ALMEIDA FERREIRA Parte Ré: EXECUTADO: THAISA LUCAS Inicialmente, 

proceda-se com a vinculação dos valores depositados junto aos IDs n.º 

11961950, nº. 12257166 e n.º 12411998. Após, expeça-se alvará em 

favor da parte exequente, observando-se os dados bancários informados 

no ID n. 12435145. Em seguida, manifeste-se a parte exequente 

informando se houve a quitação do débito de forma integral, no prazo de 

15 (quinze) dias. Por fim, com a expedição do alvará voltem-me os autos 

conclusos para desbloqueio dos veículos no Sistema RENAJUD. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005534-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA COSINE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005534-69.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARILIA COSINE DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Em que pese os argumentos suscitados no agravo de instrumento 

mantenho a decisão atacada pelos próprios fundamentos. Aguarde-se a 

realização de audiência. Segue em anexo as informações. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de abril de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008253-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MOREYRA OZONO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008253-24.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDRE MOREYRA OZONO Parte 

Ré: REQUERIDO: 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 28/06/2018, às 09h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008316-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ROCHA DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008316-49.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: THIAGO ROCHA DA COSTA 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 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 28/06/2018, às 09h15, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008341-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DOS 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008341-62.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.875,60; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: 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 28/06/2018, às 09h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Outrossim, DEFIRO o pedido de exibição de 

documentos com fundamento no art.381, inciso III, do CPC, devendo a 

parte requerida colacionar aos autos os documentos administrativos 

listados pela parte autora nos pedidos (item D), da petição inicial. Defiro à 
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parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de abril de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008754-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008754-75.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALLAN RIBEIRO DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos cópia de 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008885-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 Processo: 1008885-50.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: RODRIGO FERREIRA SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

i)Informe o e-mail eletrônico da parte autora, nos termos do art. 319, inciso 

II do CPC; ii) Junte aos autos o comprovante de residência do autor. 

Advirto a Requerente 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, 9 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009008-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEY ASSIS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009008-48.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RONICLEY ASSIS MOTA Parte Ré: 

REQUERIDO: 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 28/06/2018, às 09h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009016-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE SOUZA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/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 Processo: 1009016-25.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 8.725,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VICENTE SOUZA FILHO Parte Ré: 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 28/06/2018, 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 o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009026-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE FELIX DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009026-69.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEUSDETE FELIX DA PAIXAO Parte 

Ré: REQUERIDO: 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 28/06/2018, 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 o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009035-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/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 Processo: 1009035-31.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 4.219,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VALDEMAR DOS SANTOS Parte Ré: 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 28/06/2018, 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 o patrono constituído 

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de abril de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009062-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELLA CHRISTINA ROSA DOS SANTOS OAB - 033.305.561-61 

(REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009062-14.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELOYSE JOANY ROSA DA SILVA 

REPRESENTANTE: MARCELLA CHRISTINA ROSA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: 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 28/06/2018, 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 o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 
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dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840329 Nr: 44735-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMA NUNES DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. BARROS - ME - SALÃO DO 

AUTOMÓVEL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA 

SILVA - OAB:1.760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA 

- OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas.

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas.

Também não há questões processuais pendentes de resolução, nem 

preliminares a serem apreciadas.

Rejeito a remessa dos autos ao contador (fls. 109/110), visto que 

primeiramente deve ser reconhecido pelo Juízo o que se deve e após, na 

fase de liquidação de sentença se for o caso, o quanto se deve.

Reputo válida a intimação de fls. 121, nos termos do art. 274, parágrafo 

único do CPC.

Declaro o feito saneado e encerrada a instrução processual ante o não 

interesse na produção da prova oral pelas partes.

Preclusas as vias recursais, renove-se conclusão para sentença, 

observando-se a ordem legal.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência em face do feito estar inserido na Meta 02 do 

CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881354 Nr: 17603-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - 

OAB:8.669/MT, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 Manifeste-se a parte requerida acerca da nova proposta de honorários 

de fls. 229/231, no prazo de 05 (cinco)dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753282 Nr: 5169-42.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANI CRISTINA DE MORAIS GROTA, KGDA, 

MYLENNA BARBARA DA CRUZ ALMEIDA, LUCIANI CRISTINA DE MORAIS 

GROTA, MDDAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:10446/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) DIEGO OSMAR PIZZATTO para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915284 Nr: 40391-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, ZIRLANE 

FRANCO GODOY DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON CABRAL, NADIR DUARTE DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 Ante o teor da petição de fls. 185, intime-se a testemunha Zirlane Franco 

Godoy da Silveira no endereço indicado às fls. 183, via oficial de justiça, 

para comparecimento à audiencia de instrução designada para o dia 15 de 

maio de 2018 às 16 horas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 906700 Nr: 34706-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DO COUTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SILVIA CORREA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN WALTER D. HUERGO 

BAUERMEISTER - OAB:11.754/MT

 Defiro o pedido de fls. 70 e determino a citação dos requeridos, nos 

termos do despacho de fls. 32.

Outrossim, Defiro a prioridade processual.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 868714 Nr: 8528-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IASMIM FARIA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALPÃO DA MADEIRA MANEJO E 

REFLORESTAMENTO LTDA. ME., AMELIO ANTÔNIO BAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA REGINA M. HOFFMANN - 

OAB:16.723-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a parte autora para fiel cumprimento do despacho 

de fls. 52, no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 762003 Nr: 14505-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA RODRIGUES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA RODRIGUES, THIAGO RODRIGUES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, NAIME MÁERCIO MARTINS MORAES - OAB:3847/MT, 

NAIME MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS - OAB:3847, TELMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:10.589MT

 Ciência às partes do auto de avaliação de fls. 138, ficando consignado o 

prazo de 05 (cinco) dias para manifestação.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1160117 Nr: 36002-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para manter a 

liminar concedida às fls. 48/49 e condenar a requerida UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento do importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais a autora, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(10/10/2016) (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).Condeno ainda a parte 

ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917950 Nr: 42033-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO SPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. 

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor 

da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921160 Nr: 44116-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Concedo a prioridade da tramitação dos autos em face do que dispõe o 

Estatuto do Idoso.

Com relação a prova pericial, foi determinado o recolhimento dos 

honorários periciais, mas sem o efetivo pagamento conforme certidão de 

fls.160, o que acarretou a preclusão nos termos do despacho de fls.162.

Registro que a obrigação da parte requerida é pagar e principalmente 

informar o juízo, o que somente foi feito após a decisão de preclusão da 

prova pericial.

E mais, o depósito judicial foi endereçado ao juízo da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Capital.

No entanto, a fim de se evitar futura arguição de nulidade processual em 

face do cerceamento de defesa, bem como, inexistindo preclusão pro 

judicato em matéria probatória, reconsidero a decisão de fls.162, até 

porque o depósito foi feito em data bem anterior e determino a realização 

da prova pericial, devendo ser intimado o senhor perito para que designe 

data para realização da pericia.

Determino que a secretaria do juízo proceda a vinculação do depósito de 

fls.166, para o juízo da Quarta Vara Cível.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922914 Nr: 45173-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE LINGUAS G. H. MACEDO LTDA - ME, 

GERALDO DA CUNHA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMINICAÇÕES DE SÃO PAULO AS 

TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intimem-se a ré para que se pronuncie a 

respeito da manifestação de fls. 159/189 no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076052 Nr: 58011-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR BITTENCOURT DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT

 HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o pedido de desistência da ação, formulado pelo requerente.

Em conseqüência, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Sentença publicada em audiência.
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Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811529 Nr: 18018-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA COMERCIO DE GAS LTDA ME, 

JOAMILTON CARLOS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILIA COMERCIO DE GAS LTDA ME, 

CNPJ: 05596511000131 e atualmente em local incerto e não sabido 

JOAMILTON CARLOS DE AQUINO, Cpf: 65447336104, Rg: 9745078199, 

brasileiro(a), administrador de empresas. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por EDSON DE 

OLIVEIRA SILVA em desfavor de MARILIA COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME, 

na pessoa do seu representante legal JOAMILTON CARLOS DE AQUINO 

(CPF n.º 654.473.361-04). Pretende o recebimento do valor constante em 

dois cheques emitidos pelas requerida, um no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) e outro no valor de R$ 2.236,00 (dois mil, duzentos e trinta e seis 

reais). Aduz que se somando o valor corrigido dos dois cheques a dívida 

do requerido perfaz no quantum de R$ 10.845,34 (dez mil, oitocentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), razão pela qual requer 

a concessão da gratuidade da justiça; que seja determinada a expedição 

de mandado para pagamento da dívida, bem como a procedência da ação.

Despacho/Decisão: Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; 

por carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria 

Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio 

eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; 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, 

q u a n t o  a o  s e u  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 

feito.Intime-se.Cumpra-se.

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, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 04 de abril de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 230863 Nr: 369-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BALBINO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIS BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/MT, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767/MT, 

HÉLIO REZENDE GUIMARÃES - OAB:6.720/MT, JOSILAINE DIAS 

VIRMIEIRO DE CARVALHO - OAB:9.927/MT, OTÁVIO GUIMARÃES 

REZENDE - OAB:10.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALVA RODRIGUES FERREIRA 

DA SILVA - OAB:9.467/GO, HENRIQUE F. BALTAZAR PENHA - 

OAB:1671-A

 O extrato do departamento de Depósitos Judiciais consta vinculado o 

valor de R$ 12.189,64 (doze mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e 

quatro centavos), devendo ser expedido alvará em favor do patrono da 

parte exequente, observando-se os dados bancários indicados às fls. 

508.

Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que proceda ao depósito judicial 

do valor de R$ 1.791,17, o qual foi objeto de penhora na conta bancária do 

executado Sérgio Luis Birck, CPF n. 392.368.620-04, via Bacen Jud (fl. 

376).

Outrossim, expeça-se Certidão de Dívida do débito executado para fins de 

protesto.

Por fim, desentranhem-se os documentos de fls. 510/512, entregando-se 

ao patrono da parte exequente, mediante certidão nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1036607 Nr: 39856-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de junho de 

2018, às 14h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1204040 Nr: 5964-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, NEILA LEITE DE 

BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ABILIO MANSO RAIMUNDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de junho de 

2018, às 15h30, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 906165 Nr: 34372-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:13.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL MAZETTO - 

OAB:3887/MT, ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FIILHO - OAB:OAB/MT 

13.548

 Ante a possibilidade de realização de acordo nos presentes autos, e 

sendo a conciliação meio alternativo para resolução de conflitos 

encorajado pelo Código de Processo Civil, remeta-se este processo à 

Central de Conciliação para designação de data para a tentativa de 

acordo, conforme pauta disponível.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819607 Nr: 25879-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMILDA JOSEFA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NUNES DOS SANTOS, DENIZE 

LATORRACA DOS SANTOS, MARILZA LATORRACA DA CUNHA, 

IRACEMA LATORRACA PEREIRA, JOSUÉ DA CUNHA, EPAMINONDAS 

SÉRGIO PEREIRA, MARILDA LATORRACA DO CARMO, OSEIAS 

LATORRACA DO CARMO, ELY LATORRACA DO CARMO, SUZANA 

LATORRACA DO CARMO, EVÂNIA LATORRACA DO CARMO, CILENE 

LATORRACA DO CARMO, JUSSARA LATORRACA TAPAJOS MOURA, 

ELIEL LATORRACA DO CARMO, ALMERINDA RODRIGUES BRAID 

LATORRACA, JOAB BRAIDA LATORRACA, GEOVANY BRAIDA 

LATORRACA GERÔNIMO, BENEDICTO LATORRACA, BIANCO 

LATORRACA, JANETE LATORRACA TAPAJOS DA SILVA, CLÓVIS LINO 

TAPAJÓS, CLAUDIO DO CARMO, ILDA DIAS LATORRACA, NEIDE LANA 

DA COSTA LATORRACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO NUNES DOS SANTOS, Cpf: 

08002410106, Rg: 148.006, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido EPAMINONDAS SÉRGIO PEREIRA, Cpf: 13881213104, 

Rg: 091875, Filiação: Archanjo Sergio Pereira e Antonia Laudelina Pereira, 

data de nascimento: 22/12/1956, brasileiro(a), casado(a), atualmente em 

local incerto e não sabido JOSUÉ DA CUNHA, Cpf: 00170860191, Rg: 

091.121.700.8, Filiação: João Cancio da Cunha Pontes e Ana Benedita da 

Cunha Pontes, brasileiro(a), casado(a), militar, atualmente em local incerto 

e não sabido MARILZA LATORRACA DA CUNHA, Rg: 118.29.73.92.3, 

brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente em local incerto e não sabido 

MARILDA LATORRACA DO CARMO, Cpf: 10929150104, Rg: 245487, 

Filiação: Vicente Latorraca e Benedita da C. Latorraca, data de 

nascimento: 26/02/1945, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

atualmente em local incerto e não sabido OSEIAS LATORRACA DO 

CARMO, Cpf: 34646450100, Rg: 03354083, Filiação: Claudio de Carmo e 

Marialda Latorraca dos Carmo, data de nascimento: 05/03/1965, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), comerciario, atualmente em 

local incerto e não sabido ELIEL LATORRACA DO CARMO, Cpf: 

57007950191, Rg: 731374, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido SUZANA LATORRACA DO CARMO, Cpf: 

62170309187, Rg: 04890051, Filiação: Claudio do Carmo e Marilda 

Latorraca do Carmo, data de nascimento: 04/07/1969, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido CILENE 

LATORRACA DO CARMO, Cpf: 62170333134, Rg: 04404524262, Filiação: 

Claudio do Carmo e Marilda Latorraca do Carmo, data de nascimento: 

23/06/1968, brasileiro(a), solteiro(a), nutricionista, atualmente em local 

incerto e não sabido ELY LATORRACA DO CARMO, Cpf: 57007942172, 

Rg: 7098, Filiação: Claudio do Carmo e Marilda Latorraca do Carmo, data 

de nascimento: 08/12/1970, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

engenheiro civil, atualmente em local incerto e não sabido JUSSARA 

LATORRACA TAPAJOS MOURA, Cpf: 86067923149, Rg: 12733660, 

Filiação: Manoel Lino Tapajos e Benildes Latorraca Tapajos, data de 

nascimento: 12/04/1966, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

atualmente em local incerto e não sabido CLAUDIO DO CARMO, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JANETE 

LATORRACA TAPAJOS DA SILVA, Cpf: 32787804187, Rg: 04901576, 

Filiação: Manoel Lino Tapajos e Benildes Latorraca Tapajos, data de 

nascimento: 14/05/1967, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

atualmente em local incerto e não sabido CLÓVIS LINO TAPAJÓS, Cpf: 

28389379104, Rg: 078.51.22-7, Filiação: Manoel Lino Tapajós e Denildes 

Latorraca Tapajós, data de nascimento: 31/03/1961, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, divorciado(a), atualmente em local incerto e não sabido 

BENEDICTO LATORRACA, Cpf: 01123971153, Rg: 11585, brasileiro(a), 

casado(a), atualmente em local incerto e não sabido ILDA DIAS 

LATORRACA, Cpf: 01123971153, Rg: 126192, Filiação: Sebastião Dias de 

Matos e Geraldina Batista Dias, data de nascimento: 15/05/1942, 

brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido ALMERINDA RODRIGUES BRAID LATORRACA, Cpf: 

53126543149, Rg: 082.485, brasileiro(a), viuvo(a), auxiliar escrevente, 

atualmente em local incerto e não sabido JOAB BRAIDA LATORRACA, 

Cpf: 43242456149, Rg: 0601.760, brasileiro(a), solteiro(a), eletrecista, 

atualmente em local incerto e não sabido GEOVANY BRAIDA LATORRACA 

GERÔNIMO, Cpf: 57045402104, Rg: 883318, Filiação: Vicente Latorraca e 

Almerinda Rodrigues Braida Latorraca, data de nascimento: 17/02/1975, 

brasileiro(a), natural de Varzea Grande-, casado(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido BIANCO LATORRACA, Cpf: 00481513191, Rg: 

030391, Filiação: Vicente Latorraca e Benedita da Cunha Latorraca, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-, casado(a), odontólogo. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA 

PÚBLICA DE IMÓVEL proposta por ROSEMILDA JOSEFA DOS SANTOS em 

desfavor dos requeridos acima descritos, em cujo teor declara que 

embora o autor tenha firmado um contrato de compromisso de compra e 

venda de imóvel com os requeridos, pago o preço, entrado na posse do 

bem e realizado nele as devidas reformas, os requeridos se negam a lhe 

outorgar a competente escritura referente ao imóvel vendido, sob o 

argumento de não terem findado o inventário. Assim, a fim de não ficar a 

mercê dos requeridos e de fazer cessar a sensação de insegurança, 

requer seja julgada a ação procedente, com a determinação da outorga da 

escritura pública pelos réus à autora. Dá a causa o valor de R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais).

Despacho/Decisão: O despacho de fls. 148 se mostra equivocado, uma 

vez que determinou a citação por edital justamente das únicas requeridas 

que foram citadas pessoalmente, razão pela qual torno-o sem efeito, 

reconhecendo a nulidade dos atos processuais posteriores.Expeça-se 

edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias para os seguintes 

Requeridos: 1) Geraldo Nunes dos Santos; 2) Denize Latorraca dos 

Santos; 3) Epaminondas Sergio Pereira; 4) Josue da Cunha; 5) Marilza 

Latorrraca da Cunha; 6) Marilda Latorraca do Carmo; 7) Oseias Latorraca 

do Carmo; 8) Eliel Latorraca do Carmo; 9) Suzana Latorraca do Carmo; 10) 

Cilene Latorraca do Carmo; 11) Ely Latorraca do Carmo; 12) Jussara 

Latorraca Tapajos Moura; 13) Claudio do Carmo; 14) Janete Latorraca 

Tapajos da Silva; 15) Clovis Lino Tapajos; 16) Benedicto Latorraca; 17) Ilda 

Dias Latorraca; 18) Almerinda Rodrigues Braida Latorraca; 19) Joab 

Braida Latorraca; 20) Geovany Braida Latorraca Geronimo; 21) Bianco 

Latorraca.Observem-se os requisitos e formalidades legais, indicados no 

art. 257 do CPC/15, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, 

certificando-se nos autos.Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o 

defensor público oficiante nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo 

legal.Intime-se.Cumpra-se.

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, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.
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Cuiabá, 04 de abril de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008632-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR)

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO)

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM HEINRICH MULLER (RÉU)

HILMO MULLER (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008632-62.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 4.000.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA, MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO 

Parte Ré: RÉU: HILMO MULLER, CARMEM HEINRICH MULLER Cuida-se de 

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Indenização e Tutela 

de Urgência ajuizada por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA 

e MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO, em desfavor do 

HILMO MULLER e CARMEN HEINRICH MULHER. Para tanto, aduz que a 

primeira requerente é proprietária das áreas de terra sob as matrículas n. 

10.382 (1.140,0499has), n. 10.383 (7.151,9753has) e n. 10.384 

(1.766,207has). Na data de 13.02.2003 a primeira autora firmou 

compromisso de compra e venda com os réus Hilmo e Carmen, que teve 

como objeto os seguintes imóveis: - Imóvel 1: UM LOTE DE TERRAS 

RURAL COM ÁREA DE 8.733,70 has, remanescente de uma área maior 

com 10.000 has, situado no lugar denominado “PIMENTA”, no municípios de 

Paranatinga/MT, matriculada sob o n. 2.225; - Imóvel 2: UM LOTE DE 

TERRAS RURAL COM ÁREA DE 1.726,30 has, remanescente de uma área 

maior com 2.500 has, situado no lugar denominado “MOZART”, no 

municípios de Paranatinga/MT, matriculada sob o n. 2.226; Pelo negócio foi 

estabelecido em 65.000 (sessenta e cinco mil) sacas de soja, para 

pagamento em 5 (cinco) parcelas anuais. Ocorre que, os requeridos 

apenas efetuaram o pagamento da primeira parcela. No que tange à posse 

das terras, sempre foi exercida pelos réus em caráter precário e em nome 

da primeira autora SÃO JOSÉ LTDA. Durante o decorrer do tempo foram 

feitas diversas tratativas visando o recebimento, inclusive, a renegociação 

da dívida, no entanto, não logrando êxito. Em face da inadimplência dos 

requeridos, em 23/10/2017 firmaram o Termo de Distrato do Contrato de 

Compromisso de Compra e Venda, sendo que a parte ré se comprometeu 

em desocupar e transmitir a posse precária com a entrega dos imóveis à 

primeira autora. Diante do distrato a primeira autora realizou a venda dos 

imóveis para a segunda autora Michellle Regina de Paula Zargarini Dorileo, 

mediante escritura pública e preço pago. Por ocasião da venda e compra 

dos imóveis indicados, foi transmitida a posse das terras por meio do 

constituto possessório para Segunda Autora MICHELLE REGINA DE 

PAULA ZANGARINI DORILEO, sendo certo que a tradição física ficou de 

ser operada dias depois, em razão da distância e precariedade das 

estradas que ligam esta cidade de Cuiabá/MT até o município de 

Paranatinga/MT. Ocorre que, os Réus de forma ilegal e abusiva e com 

clara infração contratual se recusam a desocupar os imóveis, impedindo a 

retomada pela Primeira Autora SÃO JOSÉ LTDA, que vendeu e tem a 

obrigação de entregar as terras para a Segunda Autora MICHELLE 

REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO. Assim, pleiteiam em sede liminar 

que os requeridos desocupem os imóveis indicados na inicial, 

entregando-se aos autores. Com a inicial vieram os documentos. Decido. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar consistente na desocupação 

dos imóveis indicados na inicial merece prosperar frente à presença dos 

requisitos da medida pretendida. Tenho que ficou demonstrada de forma 

satisfatória a probabilidade do direito invocado, máxime se levar em conta 

o Termo de Confissão e Renegociação de Dívida e o Termo de Distrato do 

Contrato de Compromisso de Compra e Venda encartado no ID n. 

12526838. Extrai-se de tais documentos a inadimplência contratual dos 

requeridos, os quais no Termo de Distrato se comprometeram em entregar 

os imóveis objetos do contrato para a primeira requerente São José. A 

resistência dos requeridos em entregarem os imóveis demonstram mais 

uma vez que tentam descumprir o que firmaram com os autores, devendo, 

portanto, ser deferida a liminar para desocupação. No que diz respeito ao 

perigo de dano, vislumbra-se que tem a possibilidade de o bem sofrer 

deteriorações, além do fato de o primeiro autor ter realizada a venda dos 

imóveis para a segunda autora, podendo incorrer em descumprimento 

contratual diante da não entrega no prazo assinalado no contrato. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para determinar aos requeridos a desocupação dos imóveis 

indicados na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem 

a desocupação, expeça-se mandado de desocupação e reintegração de 

posse, devendo para tanto, o Oficial de Justiça agir com a devida cautela, 

ficando autorizada ordem de arrombamento e uso de reforço policial, em 

sendo necessário. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 18/06/2018, às 10h30 – Sala 4, com vistas à conciliação a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). A nova lei processual em 

seu art. 98, §6º, permite o parcelamento das custas processuais. Diante 

disto, defiro o parcelamento das custas processuais e taxas judiciária em 

6 (seis) parcelas mensais. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 

dias (art. 290 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008684-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CARLA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BATISTA DA SILVA OAB - GO50124 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008684-58.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 53.081,31; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: KENIA 
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CARLA BARBOSA Parte Ré: EXECUTADO: JOILDES ESPIRITO SANTO 

CORINGA Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com 

Pedido de Tutela Cautelar Provisória de Urgência ajuizada por KENIA 

CARLA BARBOSA contra JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA Para tanto, 

afirma a parte exequente que é credora da executada da quantia 

atualizada de R$ 43.081,31 (quarenta e três mil e oitenta e um reais e trinta 

e um centavos), representados por vários cheques. Requer, em sede 

cautelar, que seja feito o bloqueio de veículos de propriedade da 

executada até o montante da dívida. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Regra geral, a tutela cautelar provisória de urgência pressupõe a 

averiguação no caso concreto dos requisitos que lhe são próprios. O juízo 

de admissibilidade da pretensão é feito em cima da constatação dos 

requisitos exigidos para obtenção da própria tutela cautelar, quais sejam: o 

fumus boni iuris que corresponde à plausibilidade do direito invocado e o 

periculum in mora, que se refere à ineficácia do provimento final em razão 

da demora. A parte exequente logrou êxito em comprovar a existência da 

dívida configurada por meio do contrato de confissão de dívida em anexo 

e do não pagamento por parte dos executados. No entanto, não há nos 

autos provas de que a parte executada esteja em situação de insolvência, 

de maneira a autorização a medida ora requerida. Destarte, em face da 

inexistência de provas convincentes de que a executada esteja 

insolvente, praticando atos temerários ou fraudulentos contra seus 

credores, ao menos neste momento processual, o deferimento liminar 

constituiria medida desarrazoada, porquanto ausente, por ora, a 

configuração dos requisitos necessários para viabilizar o ato constritivo. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE ARRESTO. 

GARANTIA DA EXEQUIBILIDADE DA EXECUÇÃO. LIMINAR. 

INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 813, II, III E IV, DO CPC NÃO 

DEMONSTRADOS. Sendo o arresto instrumento de garantia e não de 

execução, pois, medida de exceção que embora não satisfaça o direito 

material do credor, garante a sua exeqüibilidade e, por isso, restringe a 

liberdade do devedor, já que o proíbe de dispor, a liminar só pode ser 

concedida mediante o preenchimento dos requisitos essenciais, previstos 

no art. 813, do CPC, que reduzem ao mínimo a probabilidade de concessão 

abusiva. No caso, não demonstrados os requisitos, em juízo de cognição 

sumária, impõe-se o indeferimento da tutela. Agravo de instrumento 

desprovido, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 

70042906958, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 30/05/2011) 

(grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CAUTELAR DE 

ARRESTO. INCIDENTAL À AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ARRESTO. 

INDEFERIMENTO. Caso em que não restou preenchido o requisito do artigo 

814 do CPC, restando inviável o deferimento da medida postulada pelo 

requerente. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70036516821, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 24/05/2010) 

(grifei) Diante do exposto, indefiro liminarmente a medida cautelar por 

ausência dos requisitos legais. Por outro lado, no caso dos autos, 

elementos objetivos apresentados pela parte exequente não permitem 

identificar um situação de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, 

uma situação econômica familiar que impossibilite o recolhimento do valor 

das custas. 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. Após o recolhimentos das custas e taxas 

processuais, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008921-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008921-92.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 36.905,87; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CARLOS 

ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c 

Danos Morais c.c Pedido de Liminar ajuizada por CARLOS ALBERTO 

FERREO ROMANIN DA SILVA, em desfavor de BANCO SANTANDER 

BANESPA S/A. Para tanto, a parte reclamante aduz que mediante acordo 

extrajudicial quitou o contrato de financiamento do veículo noticiado na 

inicial pelo valor de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais). Ocorre que, a requerida 

não efetuou a baixa do gravame do veículo, apesar de diversas tentativas 

feitas administrativamente. Em razão dos fatos narrados acima, pleiteia 

antecipação de tutela para determinar a baixa do gravame junto ao 

DETRAN. Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 

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

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

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

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

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

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

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

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, frente à presença dos 

requisitos da medida pretendida. Cotejando a situação apresentada na 

petição inicial vejo a probabilidade do direito em favor da parte autora, na 

medida em que traz aos autos documentos que demonstram a quitação do 

acordo extrajudicial, logo, não havendo razão para não efetuar a baixa do 

gravame. O perigo de dano é evidente, pois se encontra impossibilitado de 

realizar qualquer comercialização envolvendo o veículo, além de ficar com 

irregularidades junto ao DETRAN. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

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

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

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Diante 

do exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, determinando que o reclamada proceda com a 

liberação do veículo descrito na inicial por meio do SNG (Sistema Nacional 

de Gravame) perante o DETRAN, no prazo de 10 (dez) dias. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

designada para o dia 18/06/2018, às 11h – Sala 4, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 
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manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008988-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MESSIAS BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR MORESCO OAB - RO6606 (ADVOGADO)

ROBERLEY ROCHA FINOTTI OAB - RO690 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008988-57.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.240,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[CITAÇÃO, Intimação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDNA MESSIAS BUENO Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. A parte é beneficiária da justiça 

gratuita. Cumpra-se o ato deprecado. Após, devolva-se ao juízo de 

origem. Cuiabá, 9 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005683-65.2018.8.11.0041

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005683-65.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 09/07/2018 às 09:30 horas, que será realizada 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(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, 9 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008299-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (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)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMABEL-MT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008299-13.2018.8.11.0041 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, 9 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007819-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007819-35.2018.8.11.0041 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). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 6 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007791-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE KICHEL (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007791-67.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 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, 6 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007864-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZI NATALY DE FARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007864-39.2018.8.11.0041 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). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 6 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004025-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O 3Y COMERCIO DE PICOLES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004025-06.2018.8.11.0041 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, 6 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004069-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTS NUTRI INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SIBIN DELCARO OAB - SP324619 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXNUTRI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004069-25.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em 

vista que já decorreu o prazo requerido para recolhimento das custas 

iniciais, certifique se houve o seu pagamento. Após, concluso. Cuiabá, 6 

de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008913-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

 

Vistos. Intime-se o autor para emendar a petição inicial, em 15 dias, a fim 

de atender o art. 319 do CPC, apresentando o endereço eletrônico de 

ambas as partes. Em igual prazo deverá colacionar aos autos documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, eis que os 

holerites apresentados demonstram que o autor possui renda líquida 

superior a R$ 7.000,00, percebendo, bruto, importância superior a R$ 

21.000,00. Por fim, há contradição na indicação quanto à origem dos 

descontos, pois nos fatos discorre sobre consignados não autorizados, e 

na exposição do direito se refere a cartão de credito. Assim, deve o autor 

esclarecer essa contradição. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. 

Cuiabá, 09 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022689-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILEI ESTEVAM VIEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BERNARDES FERREIRA VERNIZZI OAB - 356.319.438-67 

(PROCURADOR)

DIEGO TAVARES OAB - 376.257.038-86 (PROCURADOR)

HENRIQUE MARCONATTO DE ANDRADE OAB - SP319765 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO FRANCO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para comprovar o pagamento de diligência para 

cumprimento de mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, referente a decisão 

de ID 11302265, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando os originais nos 

autos., Esclareço que caso o pagamento ainda não tenha sido efetuado, o 

reco lh imen to  deve rá  se r  rea l i zado  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028599-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO VELHO SHOPPING S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB - RO635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISONETE BURNIER (DEPRECADO)
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JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para comprovar o pagamento de diligência para 

cumprimento de mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, referente a decisão 

de ID 11302463, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando os originais nos 

autos., Esclareço que, caso o pagamento ainda não tenha sido efetuado, o 

reco lh imen to  deve rá  se r  rea l i zado  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009021-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSSON RENATO QUINTANA OAB - MT11545/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Vistos etc. Trata-se de ação obrigacional de fazer proposta por Dhara 

Parreira Lazarotti, assistida por seu genitor, contra a IUNI – UNIC 

Educacional Ltda, com pedido de tutela de urgência, a fim de que a ré seja 

compelida a efetuar a sua matricula no curso de medicina. Assevera a 

autora que foi aprovada no vestibular para o curso de medicina, no 

entanto, não teve conhecimento da publicação do edital de convocação 

para efetuar a sua matricula. Aduz que a publicação do edital de 

convocação não foi revestida da necessária publicidade para o fim a que 

se destina e, embora ainda hajam vagas, a ré se recusa a efetuar a sua 

matricula. De acordo com o art. 300 e parágrafos do CPC: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

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

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

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

resultado útil do processo. Os documentos que instruem a inicial 

demonstram que a autora foi aprovada no concorrido vestibular oferecido 

pela ré para o curso de medicina e que houve publicação de sua 

convocação para a realização da matricula. Nesta quadra processual não 

há informações concretas se a convocação para a inscrição foi revestida 

da necessária publicidade, o que impõe a presunção em favor da autora, 

diante das normas protetivas ao consumidor. O prejuízo da demora na 

prestação jurisdicional é evidente, eis que a não concessão da obrigação 

de fazer, neste momento, impossibilitará o ingresso da autora à vida 

acadêmica, sendo certo a dificuldade dos testes seletivos e grande 

concorrência para o curso de medicina. Posto isto e sendo reversível a 

qualquer tempo a medida, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

que a ré formalize, no prazo de 48 horas, a matricula da autora no curso 

de medicina, para o qual foi aprovada, sob pena de multa diária de R$ 

500,00. Intime-se a ré imediatamente para conhecimento e cumprimento 

desta decisão. Em atenção ao que determina o art.334 e §§ do CPC, 

designo o dia 10/07/2018 às 10:00 horas para a audiência de tentativa de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a autora, na 

pessoa de seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para a 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

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

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

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

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

impugnar a contestação. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 

Cuiabá, 09 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1028532-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE PAULA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REITOR DA UNIVERSIDADE DE CUIABA - IUNI UNIC UNIVERSIDADE 

EDUCACIONAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028532-65.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante o 

certificado sob o ID 11990676 redesigno o dia 21/05/2018 às 10:00 horas 

para a audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos 

nos termos da decisão de ID 10687960. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 5 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001736-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001736-03.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 22/05/2018 às 09:30 horas, que será realizada 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(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, 27 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002825-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANATIS CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO NETO OAB - RO875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE LUMINOSOS PERSONALIZADOS REGINA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO REGINO FANTIN OAB - SP165256 (ADVOGADO)

NATASHA VALERIO OSAJIMA OAB - SP332702 (ADVOGADO)

NIEGE CASARINI RAFAEL OAB - SP308620 (ADVOGADO)
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Ofício do juízo de Rondônia designando audiência para oitiva de 

testemunha dia 08/05/2018.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017033-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA LIMA DERKOSKI (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 a 

intimação da parte autora para se manifestar sobre correspondência 

devolvida ID 12617561, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 9 de abril de 

2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033862-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LP CARDANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

MANUTENCAO TECNICA SAO PAULO LTDA - ME (RÉU)

BR 364 COMERCIO DE CAMINHOES PECAS E SERVICOS LTDA (RÉU)

DISTRIBUIDORA DE RADIADORES SAO LUCAS LTDA - ME (RÉU)

RETIFICA UNIVERSAL LTDA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (REPRESENTADO)

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar quanto 

aos documentos juntos no ID 11835519 e 11835563, no prazo de cinco 

(05) dias. Cuiabá, 9 de abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA 

CARVALHO BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023138-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-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 a intimação da parte autora para manifestar sobre o 

documento de ID 6649248, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 9 de 

abril de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033316-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. VENTURA SOARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente, certifico que o mandado foi 

enviado à Central de Mandados. Considerando a informação de que o 

autor fornecerá os meios necessários ao cumprimento do ato, esclareço 

que caberá ao autor acompanhar a distribuição do mandado e contatar o 

oficial de justiça fornecendo o necessário para cumprimento. LYGIA 

MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1217664 Nr: 10751-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar acerca da Certidão do Oficial 

de Justiça, bem como para recolher as diligências complementares, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1187151 Nr: 189-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR CAMILA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES, 

JOAO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte autora para que manifeste-se acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1223928 Nr: 12799-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRETTA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, 

JORGE ANTONIO ANDRETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VALDENIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA THAILINE VERSARI - 

OAB:21.470/ M.T, DANIEL MARZARI - OAB:15507, DANUSA SERENA 

ONEDA - OAB:, MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:MT/15861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, atualizei o cadastro dos patronos da parte 

autora. Em assim sendo, impulsiono o feito e procedo a republicação do 

Despacho de fl. 09.

"Processo nº 12799-76.2017.811.0041 Código 1223928 DESPACHO 

Cientifiquem-se os autores e o Juízo deprecante da distribuição desta 

carta precatória para esta unidade Judiciária.

 Intime-se os autores para comprovar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, mediante a juntada do comprovante do depósito bancário, nos 

termos da Portaria nº 64/2013/DF, vez que é vedada a apresentação de 

fotocópias, segunda via, comprovantes de depósitos efetuados por meio 

de envelopes, bem como depósitos/transferências realizados on-line, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Efetuado o pagamento da diligência, cumpra-se na forma deprecada com 

urgência. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, 

certifique-se e devolva ao Juízo de Origem, nos termos do art. 393 da 

CNGC/TJMT.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

 Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1258587 Nr: 23848-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

BENEDITO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLIMENE QUIRIDO - OAB:6064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para manifestação acerca da Certidão do Oficial 

de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1151022 Nr: 32150-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES DIAMANTINO LTDA, ITALOG LOGISTICA 

E ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ALMEIDA, MÉTRICA 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para que apresente manifestação acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 726361 Nr: 22144-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FB SERVICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Marcos Adriano Bocalan - 

OAB/MT 9.566 - OAB:, Dr. Marcos Moreira Maciel -OAB/MT 15.392 - 

OAB:, Dr.ª Jéssica Francisquini - OAB/MT 18.351 - OAB:, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 Processo nº 22144-76.2011.811.0041

Código 726361

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Ecad – Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição e Patrick Alves Costa em face de 

FB Service Buffet e Eventos Ltda. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 403600 Nr: 36247-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUSANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3449/MT, SIMONI LEISER SABO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.672/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor da exequente certidão 

de credito, nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de penhora, deverá a 

exequente requerer a retomada da marcha processual perante este juízo, 

independente de recolhimento de custas processuais, o qual avaliará a 

pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do referido 

provimento. Após a expedição da certidão, intime-se a exequente para 

sua retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 04 de abril 

de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 391721 Nr: 27446-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ANUNCIAÇÃO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETWORK ASSESSORIA E SERVIÇOS 

EMPRESÁRIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT, Dr.ª Fabianie Martins Mattos - OAB/MT 8.920 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A executada foi devidamente intimada para cumprir a sentença e não o 

fez.

Para apreciar o pedido de p. 89/90, traga o exequente o CNPJ da 

executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1091298 Nr: 6714-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA MARA FRANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON CADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:8444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos, sendo assim 

procedo a intimação do autor para manifestar sobre o prosseguimento do 

feito no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 413691 Nr: 2560-57.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR JESUS DE CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 
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OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/SP, RAFAEL SGANZERLA DURND - OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentarem manifestação sobre o retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1293844 Nr: 6132-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATACHA GABRIELLE DIAS DE 

CARVALHO - OAB:16295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Assim, restou demonstrada nesta quadra processual a 

legitimidade e interesse da embargante em preservar o bem que foi objeto 

penhora nos autos da execução.Além disso, resta suficiente demonstrada 

a qualidade de terceiro da embargante, bem como a coproprietária do bem 

constritado.Em que pese a disposição do art. 843 do CPC, no sentido de 

que em se tratando de penhora de bem indivisível, o equivalente à 

quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá 

sobre o produto da alienação do bem, é fato que a embargante não foi 

devidamente intimada da constrição.Posto isto, recebo os embargos para 

discussão e determino a suspensão da execução de código 266734, com 

a consequente suspensão da hasta pública (art. 678 do CPC). 

Certifique-se nos autos em apenso.Cite-se o embargado para contestar no 

prazo de quinze dias, conforme o art. 679 do CPC.Promova-se o 

apensamento ao processo de código 220180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1167024 Nr: 38815-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UC-CDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:, RODRIGO ORMOND DE AVELAR - OAB:17.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Processo n° 38815-04.2016.811.0041

 Código 1167024

DESPACHO

Tendo em vista que a assinatura do advogado da parte autora no termo de 

acordo p. 185/187 é cópia, intime-se para, em 10 dias, ratificar os termos 

do mesmo.

Após, concluso para homologação.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158163 Nr: 35160-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAIMUNDO DE MIRANDA DUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo nº 35160-24.2016.811.0041 - Código 1158163

Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat proposta por 

José Raimundo de Miranda Duque em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais.

A p.109 foi nomeado como perito judicial a Drº. Flavio de Melo Ribeiro, 

sendo arbitrado por esse juízo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de 

honorários periciais.

Somente a ré não concordou com os honorários arbitrados, requerendo a 

sua minoração. (p. 112/114)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat proposta por 

José Raimundo de Miranda Duque em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais.

A ré se insurgiu quanto aos honorários periciais.

Esta ação é datada de 2016 e a pericia a ser realizada é de média 

complexidade, sendo razoável o valor arbitrado para a remuneração do 

trabalho do expert, considerando o tempo necessário para a perfeita 

conclusão e entrega do laudo.

Ademais, a impugnação apresentada pela ré veio sem nenhuma 

fundamentação técnica sobre a quantidade de horas necessárias para a 

elaboração do referido estudo.

Registro, ainda, que os honorários periciais em processos de DPVAT 

estão há mais de 04 (quatro) anos fixados no valor de R$1.000,00.

A par disso, mantenho os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais) e 

indefiro o pedido de p. 112/114.

Intime-se a ré para que no prazo de 05 dias deposite os honorários 

periciais arbitrados.

Após, REQUISITE-SE o perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar 

o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos trabalhos.

Desde já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção 

de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo pericial.

Intimem-se.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 738403 Nr: 34974-74.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO WESTPHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARUJÁ VEICULOS LTDA, DÍLSON JESUS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Processo nº. 34974-74.2011.811.0041

Código 738403

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 209669 Nr: 20297-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSES PAES DE BARROS, LAIR CÉSAR F. 

PIRAJÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 20297-49.2005.811.0041

Código: 209669

Vistos e etc.

Indefiro a citação do confrontante Lair Cesar F. Pirajá por edital, eis que o 

autor não esgotou os meios para localização de seu endereço, conforme 

determina o art. 256, §3° do NCPC.

Intime-se o autor para requerer o que entende por direito.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861322 Nr: 2778-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSOLU COPERFIELD BORGES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 2778-46.2014.811.0041

 Código 861322

DESPACHO

Intime-se o exequente para manifestar sobre o pagamento de saldo 

remanescente da condenação (p.210/212).

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1083904 Nr: 3420-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Processo n° 3420-48.2016.811.0041

 Código 1083904

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime – se o credor para se manifestar sobre o pagamento da 

condenação (p.117/123), em 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 74627 Nr: 10659-02.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EUGÊNIO BELLUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIRÓ CINE TV LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARDIB - OAB:1822 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Processo nº 10659-02.1999.811.0041

Código 74627

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Antonio Eugenio 

Belluca em face de Deiró Cine Tv Ltda (atualmente denominada Carretel 

Filmes Ltda). Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915529 Nr: 40564-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

GUSTAVO DE TARCIO CORREA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CESAR FORTE DA SILVA - ME, CAMILA 

BANDEIRA TAQUES, FABIO CESAR FORTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 40564-27.2014.811.0041

Código: 915529

Vistos e etc.

Indefiro a citação dos executados por edital, eis que a exequente não 

esgotou os meios para localização de seu endereço, conforme determina 

o art. 256, §3° do NCPC.

Intime-se a exequente para requerer o que entende por direito.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 330451 Nr: 2120-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO HERITO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS. - OAB:13.4321-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 73/2008

Código: 330451

Vistos e etc.

Indefiro a citação do executado por edital, eis que a exequente não 

esgotou os meios para localização de seu endereço, conforme determina 

o art. 256, §3° do NCPC.

Intime-se a exequente para requerer o que entende por direito.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 922993 Nr: 45226-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO TELES DE OLIVEIRA GRACINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 24/04/2018, às 10:00h, à realizar-se na Av. das Flores, n. 843, 

sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 

bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) telefones: 

(66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia designada. 

Consigno que o não comparecimento do autor na perícia designada poderá 

acarretar na improcedência dos pedidos iniciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 936029 Nr: 52587-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE EDUARDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 24/04/2018, às 10:30h, à realizar-se na Av. das Flores, n. 843, 

sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 

bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) telefones: 

(66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia designada. 

Consigno que o não comparecimento do autor na perícia designada poderá 

acarretar na improcedência dos pedidos iniciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 772678 Nr: 25792-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, intimada, não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Em que pese já tenha sido deferido anteriormente a penhora via Bacenjud, 

essa ocorreu há mais de três anos, sendo que a exequente demonstrou 

que nesse período diligenciou em busca de bens da executada e não 

localizou.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 938669 Nr: 53974-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentarem manifestação sobre o retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 217598 Nr: 26320-11.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSPER ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:14.667/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentarem manifestação sobre o cálculo apresentado às fls. 

1.012/1.013, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1059292 Nr: 50649-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMCM, DILMAR MASSINI MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383, FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - 

OAB:14544, JOSÉ ARMANDO COSTA JÚNIOR - OAB:10.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 24 de Abril de 

2018, às 09:45 h, à realizar-se na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º 

andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 
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Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) telefones: (66)3025-3060/ 

99223-7073. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 783932 Nr: 37702-54.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCA DISTRIBUIDORA DE GUARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, RENATA SUSETE CAUDURO 

NAPURI - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que a procuração foi outorgada pela 

pessoa física (administradora) da exequente, e não pela pessoa física, 

representada por quem e direito.

Assim, como a regularização pode ocorrer a qualquer momento, intime-se 

a exequente para regularizar a sua representação processual, em 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1060682 Nr: 51322-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentarem manifestação sobre o retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 121092 Nr: 9296-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL KARA JOSÉ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 Vistos, etc...Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora on 

line.No entanto, tendo decorrido o prazo legal sem a realização do 

pagamento ou comprovação de fato que tor-nasse impossível o 

cumprimento da obrigação, cabível o encaminhamento do nome do 

executado para inscrição nos cadastros de inadimplentes, nos termos do 

art. 798, §3º do CPC. , pela divida de objeto deste cumprimento de 

sentença.Portanto, defiro o pedido de inclusão do nome do devedor no 

cadastro de inadimplente e a expedição de certidão requerida à p. 

353.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1052858 Nr: 47780-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS, LUCEIA AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON DA COSTA ARAÚJO 

FILHO - OAB:3.512/MS

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca do 

documento juntado às fls. 132/137, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 89067 Nr: 10418-23.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCE DE FARIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de renovação de penhora on line, via sistema 

BACENJUD.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

Assim, tendo em vista que a parte não comprovou que diligenciou no 

sentido de localizar bens do executado ou a impossibilidade de assim agir, 

e que compete às partes trazer aos autos elementos suficientes para 

prova do direito alegado, não cabendo ao magistrado ou aos servidores 

diligenciarem em favor dos envolvidos, sob pena de desrespeito aos 

princípios constitucionais da isonomia e da imparcialidade, o indeferimento 

da reiteração do pedido é medida que se impõe.

Sobre o assunto, filiei-me ao entendimento de que somente em casos 

excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075083 Nr: 57550-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MELO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER V. DE MORAES - 

OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN W. COSTA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13.953

 Certifico que conforme determinado na sentença de fls.36, procedo a 

intimação da parte autora para , manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que 

sua inércia será interpretada como confirmação do adimplemento do 

avençado e redundará na extinção e arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879137 Nr: 16253-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEMER MARMORES E GRANITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. PACHECO E SILVA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FIORIO - OAB:, MARJORY 

ULTRAMAR G FREITAS - OAB:13113/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese a certidão de p. 55, a exequente apresentou endereço para 

tentativa de citação (p. 60), o que não foi observado por este juízo 

anteriormente.

Posto isto, antes de conceder medida extrema sem a triangularização 

processual, cite-se no endereço informado à p. 60.

Casa a diligência seja negativa, a exequente deverá trazer o cálculo 

atualizado o da obrigação, para fins de apreciação do pedido de p. 62/63.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1021987 Nr: 32903-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT 

- UNISELVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANÁRIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, 

JACINTO FERRAZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GUERREIRO 

SILVA - OAB:17.503, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de apreciar o pedido de penhora de p. 91, traga a exequente o 

cálculo atualizado da obrigação.

Quanto a busca de bens imóveis, pode a exequente promover diligências 

junta aos cartórios.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 220180 Nr: 28546-86.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, Ivan Wolf - OAB:10679/MT, LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT, NATACHA GRABRIELLE DIAS DE 

CARVALHO - OAB:

 Vistos etc.

Nesta data determinei a suspensão desta execução, em razão da liminar 

concedida nos embargos de terceiro de código 1293844.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 112544 Nr: 3036-42.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Jorge de Anunciação, GLEYCE 

JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, EDUARDO YUKIO 

MATSUMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT, 

SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

 Certifico que os embargos de declaração foi protocolado 

tempestivamente, sendo assim procedo a intimação do 

embargado/exequente para oferecer contrarrazões no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1293844 Nr: 6132-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATACHA GABRIELLE DIAS DE 

CARVALHO - OAB:16295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em tempo, observo erro material quanto à indicação do feito executivo, eis 

que a hasta pública foi designada na execução de código n. 223004.

Corrijo de oficio o erro e suspendo a execução e hasta pública 

determinada no processo de código 223004, pelas razões expostas à p. 

53.

Certifique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 738403 Nr: 34974-74.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO WESTPHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARUJÁ VEICULOS LTDA, DÍLSON JESUS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1062361 Nr: 52086-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS, 

RAQUEL LINAIK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE APARECIDA DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecer à audiência de Conciliação/Mediação, que se realizará 

na data de 13 de junho de 2018 às 08h30min nas dependências da Central 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 317660 Nr: 20702-17.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIGAR DE AGUIAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VERÍSSIMO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 7.4.1 do Provimento 56/2007, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 144.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 363853 Nr: 1343-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao r. despacho de fl. 434, intimo a parte ré 

para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre os documentos juntados 

às fls. 435/441 pela parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 886691 Nr: 21047-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK VINICIUS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOA 

SANTOS - OAB:13.431-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com a quantia paga e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 862462 Nr: 3619-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED CARLOS DE CAMPOS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com a quantia paga e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 801649 Nr: 8083-45.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA CARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, Vânia Regina de Melo Fort - OAB:4378/MT, VÂNIA 

REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente não se opôs à quantia paga e requereu o seu levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952746 Nr: 1351-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO AVELINO DE SIQUEIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com a quantia paga e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1067785 Nr: 54411-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente não se opôs à quantia depositada e requereu o seu 

levantamento.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1255913 Nr: 22943-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIR BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ITIQUIRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 Cumprido o ato, devolva-se a Comarca de origem. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 386746 Nr: 22526-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA HALN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ARI ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russivelt Paes Cunha - 

OAB:12487/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para desentranhar o 

documento solicitado, no prazo de 15 (quinze)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009021-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSSON RENATO QUINTANA OAB - MT11545/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Trata-se de ação obrigacional de fazer proposta por Dhara 

Parreira Lazarotti, assistida por seu genitor, contra a IUNI – UNIC 

Educacional Ltda, com pedido de tutela de urgência, a fim de que a ré seja 

compelida a efetuar a sua matricula no curso de medicina. Assevera a 

autora que foi aprovada no vestibular para o curso de medicina, no 

entanto, não teve conhecimento da publicação do edital de convocação 

para efetuar a sua matricula. Aduz que a publicação do edital de 

convocação não foi revestida da necessária publicidade para o fim a que 

se destina e, embora ainda hajam vagas, a ré se recusa a efetuar a sua 

matricula. De acordo com o art. 300 e parágrafos do CPC: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

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

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

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

resultado útil do processo. Os documentos que instruem a inicial 

demonstram que a autora foi aprovada no concorrido vestibular oferecido 

pela ré para o curso de medicina e que houve publicação de sua 

convocação para a realização da matricula. Nesta quadra processual não 

há informações concretas se a convocação para a inscrição foi revestida 

da necessária publicidade, o que impõe a presunção em favor da autora, 

diante das normas protetivas ao consumidor. O prejuízo da demora na 

prestação jurisdicional é evidente, eis que a não concessão da obrigação 

de fazer, neste momento, impossibilitará o ingresso da autora à vida 

acadêmica, sendo certo a dificuldade dos testes seletivos e grande 

concorrência para o curso de medicina. Posto isto e sendo reversível a 

qualquer tempo a medida, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

que a ré formalize, no prazo de 48 horas, a matricula da autora no curso 

de medicina, para o qual foi aprovada, sob pena de multa diária de R$ 

500,00. Intime-se a ré imediatamente para conhecimento e cumprimento 

desta decisão. Em atenção ao que determina o art.334 e §§ do CPC, 

designo o dia 10/07/2018 às 10:00 horas para a audiência de tentativa de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a autora, na 

pessoa de seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para a 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

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

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

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

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

impugnar a contestação. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 

Cuiabá, 09 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006220-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATAIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006220-95.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LEANDRO BATAIELLO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 
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integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado 

no endereço: Avenida das Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao 

consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou 

pelos telefones (065) 3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização 

da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011037-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011037-08.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: NILSON BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito 

na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises 

necessárias. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 
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Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

Autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, podendo ser encontrado 

no endereço: Avenida Bosque da Saúde, n. 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone para contato (65) 

99228-5520. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006954-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA MARIA NARDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA NARDE DOS SANTOS OAB - 012.166.711-17 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE MARQUES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o parte Requerida não foi citada (certidão contida 

em ID 8061939), por consequência, restou prejudicada a realização 

audiência de conciliação, conforme se vê do termo contido em ID 9908577. 

Em assim sendo, designo nova audiência de conciliação para o dia 06 de 

agosto de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte requerida no endereço 

informado em ID 11964360. No mais, cumpra-se observando as 

determinações contidas na decisão de ID 7279662. Intime-se 

pessoalmente a Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021158-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021158-32.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 18.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: PEDRO AUGUSTO PASINI DE 

ALCANTARA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido 

que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio 

de decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021984-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021984-58.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 119.267,98; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PERDAS E DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU 

Parte Ré: RÉU: SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI Vistos etc. Sendo as partes 
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legítimas, estando devidamente representadas e inexistindo preliminar ou 

prejudicial a ser apreciada, dou o feito por saneado. Com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever 

do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de 

decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015601-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Analisando os autos observo que na petição inicial a parte 

Requerente narra que o sinistro ocorreu em 22/08/2006, contudo, no 

Boletim de Ocorrência juntado em ID 2150630 consta que a data do fato 

(sinistro) teria ocorrido em 20/03/1947 e no Prontuário Médico de ID 

2150628, confeccionado em 22/08/2016, consta a informação da 

ocorrência do acidente ocorrido há uma semana, ou seja, em 15/08/2016. 

Em assim sendo, considerando a divergência em relação a data do 

acidente noticiado nos autos, bem como, considerando a possibilidade de 

existência de erro material na petição inicial, intime-se a parte Requerente 

para esclarecer a data correta em que ocorreu o sinistro, no prazo de 05 

(cinco) dias. Da manifestação, intime-se a parte Requerida para, 

querendo, se manifestar no prazo legal. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004720-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCE DE LARA THOMEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o parte Requerida não foi citada (AR contido em 

ID 8805994), por consequência, restou prejudicada a realização audiência 

de conciliação, conforme se vê do termo contido em ID 9508081. Em assim 

sendo, designo nova audiência de conciliação para o dia 10 de julho de 

2018, às 09:30 horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de Concliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte requerida no endereço informado 

em ID 8822290. No mais, cumpra-se observando as determinações 

contidas na decisão de ID 6708723. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017439-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MAFALDA IVALEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR GARCIA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o parte Requerida não foi citada (certidão contida 

em ID 10065749), por consequência, restou prejudicada a realização 

audiência de conciliação, conforme se vê do termo contido em ID 

10955918. Em assim sendo, designo nova audiência de conciliação para o 

dia 10 de julho de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na Sala 01 da 

Central de Concliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte requerida no 

endereço informado em ID 10954687. No mais, cumpra-se observando as 

determinações contidas na decisão de ID 9114764. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014896-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANGELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE QUINTANA DA ROSA OAB - RS56220 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014896-66.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 390.387,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PERDAS E DANOS, ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, SUBSTITUIÇÃO 

DO PRODUTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GILMAR 

ANGELO Parte Ré: RÉU: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. Vistos etc. 

Observa-se que a parte Autora juntou novos documentos com sua 

impugnação, todavia não os identificou junto ao sistema PJE conforme 

estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, in verbis: 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. – grifei. O Requerente ao anexar os documentos que 

acompanham sua impugnação identificou os mesmos como “20151009 

171605” a “20151013 145428”, o que dificulta o exame dos autos digitais. 

Desse modo, intime a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder nova juntada dos documentos que acompanham a 

impugnação, identificando cada um deles conforme a norma acima, sob 

pena de desentranhamento dos autos. Com a emenda, determino a 

exclusão dos documentos juntados de forma equivocada (id n. 11937468 

a 11937474). Após, conclusos para saneamento. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038002-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO SAMPA SHOW LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038002-23.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 98.215,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/
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[DIREITO AUTORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Parte Ré: RÉU: RIO SAMPA 

SHOW LTDA - ME Vistos etc. Considerando que a Requerida ainda não foi 

citada (id n. 11814913), recebo a emenda à inicial de id n. 12159045, com 

seus documentos. Por consequência, retifique o polo passivo junto ao 

sistema PJE. Intime-se a Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto a impossibilidade de citação da Requerida Rio Sampa 

Show LTDA-ME. Diante da proximidade da data anteriormente designada 

para audiência conciliatória, redesigno a solenidade para 02 de julho de 

2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Citem-se os Requeridos Renan e Vandir conforme 

pleiteado na petição de id n. 12159045, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Com a manifestação da Requerente, cite-se a 

Requerida Rio Sampa Show LTDA-ME. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). A parte Requerente deverá comprovar o recolhimento das 

diligências do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018449-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIDAL PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018449-87.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: RODRIGO VIDAL PIRES Parte Ré: RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA Vistos etc. Redesigno a audiência 

de conciliação para 02 de julho de 2018, às 12:30 horas, a ser realizada 

na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a 

Requerida conforme pleiteado (id n. 9726215), com antecedência mínima 

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

e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). A parte Requerente deverá comprovar o recolhimento das 

diligências do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004896-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAGA DA SILVA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE CANDIDA DE SOUZA (RÉU)

JESSICA OLIVEIRA DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004896-70.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.725,23; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PERDAS E DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE 

BRAGA DA SILVA SOBRINHO Parte Ré: RÉU: JESSICA OLIVEIRA DE 

JESUS, EUNICE CANDIDA DE SOUZA Vistos etc. Redesigno a audiência de 

conciliação para 02 de julho de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na 

sala 05 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Citem-se as 

Requeridas conforme pleiteado (id n. 10933012), com antecedência mínima 

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

e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). A parte Requerente deverá comprovar o recolhimento das 

diligências do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002458-71.2017.8.11.0041

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:

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

DIRCEU ARTUR REBEQUI (RÉU)

MARIA INEZ MARTINS REBEQUI (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002458-71.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 557.356,06; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME, 

DIRCEU ARTUR REBEQUI, MARIA INEZ MARTINS REBEQUI Vistos etc. 

Redesigno a audiência de conciliação para 02 de julho de 2018, às 08:30 

horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Citem-se os Requeridos conforme pleiteado (id n. 10285889), com 

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

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

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

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

de Processo Civil). A parte Requerente deverá comprovar o recolhimento 

das diligências do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009639-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAZ MARKUS VICENTE BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009639-26.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 56.220,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: THOMAZ MARKUS VICENTE BARBOSA 

Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Redesigno a audiência de conciliação para 02 de julho de 2018, às 09:00 

horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se o Requerido conforme pleiteado (id n. 9165146), com 

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

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

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

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

de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005638-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JOAQUIM FERREIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT0020797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTINHO RAMOS DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005638-95.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 40.066,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SIMONE JOAQUIM FERREIRA - ME Parte Ré: RÉU: 

WALTINHO RAMOS DE ANDRADE Vistos etc. Embora o argumentado na 

petição de id n. 8185318, mantenho a decisão que indeferiu a tutela de 

urgência reivindicada por seus próprios fundamentos. Redesigno a 

audiência de conciliação para 02 de julho de 2018, às 10:00 horas, a ser 

realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se o Requerido conforme pleiteado (id n. 10076204), com 

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

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

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

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

de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026359-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO OAB - MT18971/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MLG DISTRIBUIDORA IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026359-68.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 602.954,04; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: TITANIUN 

COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 

Parte Ré: RÉU: MLG DISTRIBUIDORA IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA - 

ME Vistos etc. Redesigno a audiência de conciliação para 02 de julho de 

2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida conforme pleiteado, com 

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

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

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

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

de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002649-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES 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:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002649-19.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ADRIANO GOMES DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

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

etc. Retifique o polo passivo junto ao sistema PJE, para constar como 

requerida Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

conforme pedido contido na contestação. Verificando que há vício sanável 

na representação judicial da parte Requerente, pois o outorgante é 

analfabeto e o instrumento de id n. 4733067 é particular, intime-se a parte 

Autora para sanar a irregularidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo. Consigne-se que o instrumento de 

mandato deve ser revestido da forma pública (art. 654 do Código Civil e 

105 do Código de Processo Civil). Neste sentido: PROCURAÇÃO - 

OUTORGANTE ANALFABETO -' INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE - 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NECESSIDADE 

DE CLAREZA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - TRANSPARÊNCIA - DEVIDO 

PROCESSO LEGAL -RECURSO PROVIDO. É nula a procuração particular 

outorgada por pessoa cujo documento de identidade expedido 

recentemente indica como sendo "iletrado" (CC/2002, art. 215,§ 2º). Cabe 

ao magistrado, contudo, .ao determinar a-regularização da representação 

processual, indicar de forma clara o vício constatado, pois a transparência 

das condutas judiciais e a exigência de diálogo integram - a garantia 

constitucional do devido processo legal (CF, art. LIV). (TJ-SP - APL: 

992080457567 SP, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 

12/04/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/04/2010). Sanado o vício, venham os autos conclusos para julgamento 

antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020412-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELIAS 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 
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inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de que este juízo é 

incompetente para processar e julga a presente ação em do acidente ter 

ocorrido em Comarca distinta, entendo que a mesma não deve prosperar. 

Acerca do assunto o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu 

entendimento por meio da Súmula 540 de que o autor tem a faculdade de 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente e do 

domicilio do Réu, in verbis: "Na ação de cobrança do seguro DPVAT, 

constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do 

local do acidente ou ainda do domicílio do réu". No caso em exame, o 

Requerente reside na Rua Xavantino, quadra 111, S/N, Bairro CPA III em 

Cuiabá/MT, conforme se vê de sua qualificação contida na inicial. Em 

assim sendo, afasto a referida preliminar, por consequência, declaro este 

Juízo competente para processar e julgar a presente ação. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado 

no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 

99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024100-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA CAMPOS (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024100-37.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCAS DA 

SILVA CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Estando o feito na 

fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises 

necessárias. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 
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Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: Avenida das 

Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do Hospital Jardim 

Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 

3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011900-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA BORGES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011900-61.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARIA LUZIA BORGES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a Requerente para, caso queira, 

impugnar a contestação. Independente de manifestação da Requerente, 

intimem-se as partes para que manifestem concordância com a perícia 

médica realizada na central de conciliação e a possibilidade de julgamento 

antecipado da lide. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002309-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DA 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:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002309-75.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MAURO CESAR DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Verificando que há vício 

sanável na representação judicial da parte Requerente, pois o outorgante 

é analfabeto e o instrumento de procuração de id n. 4705107 é particular, 

intime-se a parte Autora na pessoa de seu advogado para sanar a 

irregularidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Consigne-se que o instrumento 

de mandato deve ser revestido da forma pública (art. 654 do Código Civil e 

105 do Código de Processo Civil ). Neste sentido: PROCURAÇÃO - 

OUTORGANTE ANALFABETO -' INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE - 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NECESSIDADE 

DE CLAREZA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - TRANSPARÊNCIA - DEVIDO 

PROCESSO LEGAL -RECURSO PROVIDO. É nula a procuração particular 

outorgada por pessoa cujo documento de identidade expedido 

recentemente indica como sendo "iletrado" (CC/2002, art. 215,§ 2º). Cabe 

ao magistrado, contudo, .ao determinar a-regularização da representação 

processual, indicar de forma clara o vício constatado, pois a transparência 

das condutas judiciais e a exigência de diálogo integram - a garantia 

constitucional do devido processo legal (CF, art. LIV). (TJ-SP - APL: 
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992080457567 SP, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 

12/04/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/04/2010). Não sendo sanado o vício no prazo acima apontado, 

intime-se o Requerente pessoalmente para sanar o defeito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo. Sanado o vício, venham os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022621-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANEJO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022621-09.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 34.569,40; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO CANEJO ROCHA Parte Ré: 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Considerando que não houve citação 

válida, indefiro a aplicação de multa pela ausência da Requerida na 

audiência conciliatória. Redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 23 de julho de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida conforme pleiteado (id n. 9390732), com 

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

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

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

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

de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017296-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DE CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

PR-CTA/ASSESSORIA CURITIBA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017296-19.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DURVAL DE CAMPOS BORGES Parte Ré: REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, PR-CTA/ASSESSORIA CURITIBA Vistos 

etc. Defiro a expedição de ofício aos órgãos de restrição ao crédito para 

baixa da negativação objeto da lide, conforme pretendido (id n. 11438436). 

Após, certifique o trânsito em julgado da sentença homologatória e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ALVES FERREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. No que se refere à alegação de 

carência de ação, devido a ausência de juntada nos autos do laudo do 

Instituto Médico Legal, verifico que a Jurisprudência pacificou o 

entendimento que o referido laudo é dispensável, pois a comprovação do 

grau e extensão da lesão sofrida poderá ser realizada através de perícia 

médica, como na espécie. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim 

sendo, afasto a referida preliminar. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser encontrado no 

endereço: Rua 24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, Galera 24 de 

outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para contato (65) 

99972-1818. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022158-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022158-67.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADILSON 

ALVES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Sendo facultado às partes desistirem do 

Recurso em qualquer fase processual (CPC, art. 998), que produz efeito 

desde logo, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, 

transitando em julgado a sentença de id n. 11022343. Intime-se a parte 

Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

cumprimento voluntário da obrigação fixada na sentença. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008476-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOVAES DE CAMPOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE DOS SANTOS TAVARES OAB - MT19564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008476-74.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.786,91; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOAO NOVAES DE CAMPOS Parte Ré: RÉU: TEOTINA MARIA 

CAMPOS CURVO Vistos etc. Ao ingressar com Ação de usucapião a 

parte interessada deverá observar o provimento 56/2007 oriundo da 

Corregedoria Geral Justiça, especificadamente no item 26.11.1 e 26.11.2, 

transcrevo-os: 26.11.1. Além dos requisitos genéricos constantes do 

Capítulo 1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de 

Usucapião deverá conter: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo 

do proprietário com transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, 

memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto; e) lista dos confrontantes. 26.11.2. Constatada a falta de algum 

dos requisitos elencados no item anterior, o Escrivão certificará e 

remeterá os autos conclusos. Dessa forma, intime-se o Requerente para 

que emende a inicial, a fim de juntar aos autos todos os documentos acima 

citados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Além disso, Observa-se que a parte autora não identificou os documentos 

junto ao sistema PJE conforme estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 

04/2016/TP, in verbis: 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. – grifei. O 

Requerente ao anexar os documentos que acompanham sua inicial 

identificou os mesmos como “doc 1” a “doc 6”, o que dificulta o exame dos 

autos digitais. Desse modo, no mesmo prazo acima fixado, determino que 

o Requerente proceda nova juntada dos documentos que acompanham a 

inicial, assim como dos documentos exigidos no provimento 56/2007 

supracitado, identificando cada um deles conforme o artigo 13-A da 

Resolução n. 04/2016/TP, também sob pena de indeferimento da exordial. 

Com a emenda, determino a exclusão dos documentos juntados de forma 

equivocada com a inicial (id n. 12495719 - doc 1 – a id n. 12496098 - doc 

8). Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006181-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL CASADEI TAVORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724/O (ADVOGADO)

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA BARBOSA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Analisando os autos observo que a Requerente objetiva o 

reconhecimento de sociedade comercial com a Requerida, a prestação de 

contas da administração exercicida pela ré, a condenação ao pagamento 

de eventual saldo credor em seu favor após a prestação das contas e 

que seja reconhecida a obrigação de fazer da Requerida para registrar a 

alteração do contrato social da empresa M.A. Barbosa de Oliveira – ME. 

Esclareço que a cumulação de pedidos somente é possível se entre eles 

existir adequação de rito, com base no art. 330, §1º, IV, do Código de 

Processo Civil. Feita a necessária observação, verifico ser impossível a 

cumulação das pretensões de reconhecimento de sociedade e o pedido 

de prestação de contas, por absoluta incompatibilidade de ritos. No caso 

em exame, a cumulação de ação de exigir de contas, que tem rito especial, 

como explicitado anteriormente, previsto nos artigos 550 à 553 do Código 

de Processo Civil, com a ação de reconhecimeto de sociedade e 

obrigação de fazer que seguem o rito ordinário, previsto nos arts. 319 e 

seguintes do referido diploma legal - é vedada em nosso ordenamento 

jurídico. Ademais, primeiramente, faz necessário chegar-se à conclusão 

acerca da existência de sociedade de fato, pois a pretensão de prestação 

de contas pode ajustar-se a pedido formulado por quem talvez não seja 

sócio da empresa objeto dos autos. Em assim sendo, intime-se a parte 

Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça qual rito irá 

adotar para o prosseguimento do feito e, por consequência, adeque a 

inicial ao rito processual escolhido, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008646-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008646-46.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Recebo a emenda a inicial de id n. 12538557, com seus 

documentos. Sabe-se que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da 

justiça gratuita, desde que comprove de forma robusta que seu lucro 

líquido mensal é insuficiente para arcar com as custas processuais, não 

bastando, neste caso, a simples declaração de hipossuficiência, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. 

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser estendido à 

pessoa jurídica, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com 

as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção (EREsp 

388.155/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz). 2. A Corte de origem 

entendeu que a ora recorrente não comprovou necessidade que 

ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a 

situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para 

que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 924368 / 

SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/05/2007, DJ 29.05.2007 p. 282). Desse modo, concedo a parte Autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que pague as custas e taxas judiciárias 

ou comprove a impossibilidade de pagamento, sob pena de indeferimento 

do benefício pretendido. No mesmo prazo acima fixado, determino que a 

Requerente emende a inicial indicando sua opção pela realização ou não 

da audiência de conciliação, bem como, o endereço eletrônico das partes. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002776-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE CAMPOS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002776-20.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOCILENE CAMPOS DE CARVALHO Parte Ré: RÉU: AGEMED 

SAUDE S/A Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do presente 

feito para a 3ª Vara Cível desta Comarca, ante a distribuição por 

dependência ao processo de n. 1037444-51.2017. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002637-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR DE AQUINO FAGUNDES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002637-68.2018.8.11.0041 

AUTOR: ELISMAR DE AQUINO FAGUNDES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

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

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

Processo Civil) para 29 de junho de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada 

na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo suspeita 

que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação por hora 

certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. Deverá 

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

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

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, 

observo que o Autor é portador de debilidade profissional decorrente de 

acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos 

termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. 

De igual modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade 

acima citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002640-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO GONCALVES MONTEIRO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002640-23.2018.8.11.0041 

AUTOR: ICARO GONCALVES MONTEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

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

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

Processo Civil) para 29 de junho de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada 

na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo suspeita 

que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação por hora 

certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. Deverá 

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

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

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, 

observo que o Autor é portador de debilidade profissional decorrente de 

acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos 

termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. 

De igual modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade 

acima citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002642-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA COSTA NEVES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002642-90.2018.8.11.0041 

AUTOR: JESSICA APARECIDA COSTA NEVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

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

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

Processo Civil) para 29 de junho de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada 

na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo suspeita 

que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação por hora 

certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. Deverá 

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

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

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, 

observo que a Autora é portadora de debilidade profissional decorrente de 

acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos 

termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. 

De igual modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade 

acima citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002646-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN SOUSA DIAS (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002646-30.2018.8.11.0041 

AUTOR: JULIAN SOUSA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 

de junho de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

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

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002664-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002664-51.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA CICERA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 

de junho de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

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

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002744-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GUIMARAES 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002744-15.2018.8.11.0041 

AUTOR: GILMAR GUIMARAES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

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

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

Processo Civil) para 29 de junho de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada 

na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo suspeita 

que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação por hora 

certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. Deverá 

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

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

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002836-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO FERREIRA MIRANDA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002836-90.2018.8.11.0041 

AUTOR: FLORISVALDO FERREIRA MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

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

Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 de junho de 

2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

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

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002890-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUGUIAN CARLA ABREU MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002890-56.2018.8.11.0041 

AUTOR: RUGUIAN CARLA ABREU MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

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

Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 de junho de 

2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

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

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002939-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002939-97.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: KELLY APARECIDA FERRAZ MARTINS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a 

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

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

de Processo Civil) para 29 de junho de 2018, às 10:45 horas, a ser 

realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 
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suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

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

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

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008265-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE SANTANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANDERSON EZEQUIEL DE FIGUEIREDO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008265-38.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 44.300,48; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[CITAÇÃO, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JULIANE SANTANA DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: 

JEANDERSON EZEQUIEL DE FIGUEIREDO SANTOS Vistos etc. Intime-se a 

Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a presente 

ação versa acerca da execução do acordo homologado judicialmente (id 

n. 12469231) ou de título extrajudicial (acordo de id n. 12469251). Caso 

verse sobre o acordo que não foi homologado, determino que a Exequente 

apresente o título executivo hábil a aparelhar a ação executiva, pois este 

não foi assinado por duas testemunhas (art. 784, inciso III, do Código de 

Processo Civil), sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005730-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO)

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA VALADARES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005730-39.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 64.384,73; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MANOEL 

ORNELLAS DE ALMEIDA Parte Ré: EXECUTADO: VANDA VALADARES 

CARDOSO Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 12199557, com 

seus documentos. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. O Exequente deverá 

comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002441-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAIDEI FERNANDES PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002441-98.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS Parte Ré: 

REQUERIDO: HAIDEI FERNANDES PAIVA Vistos etc. Kassia Maelly Rocha 

Freitas ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Pendência 

Financeira c/c Dano Moral em face de Haidei Fernandes Paiva, ambos 

qualificados nos autos. Todavia, a parte Autora comparece aos autos 

pugnando pela desistência do feito e, por consequência, a sua extinção. 

Relatado o necessário. Decido. Posto isso, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

formulada pela parte Requerente e, por consequência, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo Diploma Processual, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas, pois defiro a 

assistência judiciária gratuita. Sem honorários, ante a ausência de 

manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004062-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004062-67.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARIA PEREIRA COSTA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Estando o feito na 

fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises 

necessárias. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 
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seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: Avenida das 

Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do Hospital Jardim 

Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 

3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022860-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 
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DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do Autor 

é perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em 

inépcia da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses 

elencadas nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. 

Desta forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. Legítimas as partes e 

estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito 

por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada 

pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: 

Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do 

terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Por fim, tendo em 

vista a mudança de denominação social da seguradora Requerida, 

conforme informado na contestação, proceda-se a retificação do polo 

junto à autuação devendo constar como Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro Dpvat S/A. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021596-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. L. D. A. (AUTOR)

MARILUCY LUIZA ARRUDA LEITE (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 
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da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é inepta, 

pois veio desacompanhada dos documentos necessários à propositura da 

demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de pedir e contém 

pedido determinado, bem como, que a pretensão do Autor é perfeitamente 

compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia da inicial, por 

não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos 

do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta forma, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial. Por fim, a seguradora Requerida alegou não 

estar comprovada a legitimidade da genitora do Requerente, contudo, 

conforme se vê da documentação acostada na inicial (ID 4277726), não 

resta dúvidas quanto a filiação do menor impúbere, ora Requerente, bem 

como, que a senhora Marlucy Luiza Arruda Leite é sua genitora e, 

portanto, sua representante legal. Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade 

ativa suscitada. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser encontrado no endereço: Rua 

24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, Galera 24 de outubro, sala 08, 

Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para contato (65) 99972-1818. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem 

como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão 

pagos ao perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No 

mesmo prazo, a Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários 

periciais. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora 

para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes 

e assistentes técnicos, consignando que a parte Requerente deverá ser 

intimada pessoalmente para comparecimento à perícia médica. Do laudo, 

às partes. Por fim, em observância ao artigo 178, II, do Código de 

Processo Civil, cientifique o Ministério Público Estadual acerca da presente 

ação. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007502-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DO COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007502-37.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 12.428,50; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ELIETE MARIA DO COUTO Parte Ré: EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do artigo 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, 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 Autora 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008829-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILITAO MIGUEL SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

MARILENE ELIETE SAMPAIO OAB - 046.194.581-98 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008829-17.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 173.328,89; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

(151)/[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MILITAO MIGUEL SAMPAIO 

REPRESENTANTE: MARILENE ELIETE SAMPAIO Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Retifique o polo ativo junto ao 

sistema PJE, para constar como Requerente o Espólio de Militão Miguel 

Sampaio, representado pela inventariante Marilene Eliete Sampaio. A parte 

Autora requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Isso porque, a inicial relata que o falecido investiu mais de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) junto à Requerida, demonstrando que possuía boa 

capacidade financeira. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Requerente para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a necessidade de deferimento do 

benefício da justiça gratuita, sob pena de indeferimento do pleito. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003038-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO 10 DIAMANTINO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003038-67.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 94.326,99; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CARTÃO DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Parte Ré: RÉU: POSTO 10 

DIAMANTINO LTDA Vistos etc. Constatei junto ao sistema PJE que, embora 

o Requerente não tenha colacionado o comprovante com a inicial, houve o 

integral recolhimento das custas e taxas judiciárias, razão pela qual 

recebo a inicial. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003370-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003370-34.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 42.025,12; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADEMILTO PINTO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, GOLDEM GESTAO 

DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Observa-se que a 

parte autora não identificou os documentos junto ao sistema PJE conforme 

estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, in verbis: 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. – grifei. O Requerente ao anexar os documentos que 

acompanham sua inicial identificou todos juntos como “PROC E DOCS 

ADEMILTON 15.01.18”, o que dificulta o exame dos autos digitais. Desse 

modo, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo nova juntada individual dos documentos que 

acompanham a inicial, identificando cada um deles conforme a norma 

acima, sob pena de indeferimento da exordial. Com a emenda, proceda a 

exclusão dos documentos juntados de forma equivocada com a inicial (id 

n. 11763450). Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004194-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE LIMA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIGRAN COMERCIAL E INDUSTRIAL QUIMICOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004194-90.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 57.408,91; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[REPRESENTAÇÃO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: HELIO PEREIRA DE LIMA - ME Parte Ré: RÉU: RIGRAN COMERCIAL 

E INDUSTRIAL QUIMICOS LTDA - EPP Vistos etc. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

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

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004209-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNNION LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON FERREIRA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004209-59.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.857,19; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: UNNION LOCADORA DE 

VEICULOS EIRELI - ME Parte Ré: RÉU: AILTON FERREIRA ROCHA Vistos 

etc. Recebo a emenda a inicial de id n. 11919857, com seus documentos. 

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

para 06 de agosto de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 02 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

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

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

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil).

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004584-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004584-60.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial de id n. 11954759, com seus 

documentos. Considerando que a inicial foi juntada em duplicidade, 

determino a exclusão do documento de id n. 11927163 do sistema PJE. 

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

para 06 de agosto de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 02 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

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

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

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Determino que o Requerente comprove 

o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008278-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCAS FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando o endereço eletrônico de ambas as partes ou 

informar que não dispõe de tal informação , conforme estabelece o art. 

319, inciso II c/c §1º, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. No 

mesmo prazo e condição acima citados, intime-se a parte autora para que 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na realização, ou 

não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC). Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020430-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICIANE DOS SANTOS PEDROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

Autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. A Requerida alega, preliminarmente, 

que a inicial é inepta, pois a inicial não contém narração dos fatos que 

permitem uma conclusão lógica e em razão da ausência de pedido de 

reembolso das despesas médicas. Ocorre que a exordial especifica a 

causa de pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão 

do Autor é perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala 

em inépcia da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses 

elencadas nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. 

Ressalto ainda que inexiste relato quanto a restituição de despesas 

médicas, tampouco, pedido nesse sentido, logo, não prospera a 

argumentação trazida na defesa. Desta forma, afasto a preliminar de 

inépcia da inicial. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, podendo ser encontrado no endereço: 

Avenida Bosque da Saúde, n. 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, 

Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone para contato (65) 99228-5520. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem 

como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão 

pagos ao perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No 
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mesmo prazo, a Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários 

periciais. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora 

para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes 

e assistentes técnicos, consignando que a parte Requerente deverá ser 

intimada pessoalmente para comparecimento à perícia médica. Do laudo, 

às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018804-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEBLANDES JOAQUIM 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. A Requerida pretende, 

preliminarmente, seja decretada a preclusão da prova pericial, em razão 

da ausência do Autor na audiência preliminar de conciliação. Todavia, o 

Código de Processo Civil é claro ao dispor que a ausência injustificada na 

referida solenidade “é considerado ato atentatório à dignidade da justiça”, 

a teor do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. Logo, não há que 

se falar em preclusão da referida prova, até porque a análise das provas 

necessárias para julgamento do processo é feita na fase em que o 

processo se encontra atualmente. Desse modo, indefiro o pedido em 

questão. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda 

para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

carecedora de pressupostos, pois veio acompanhada de Boletim de 

Ocorrência confeccionado um mês após o acidente, contudo, entendo que 

a referida preliminar se confunde com o mérito e será analisada em 

momento oportuno. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 
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contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022545-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROSA DE ALMEIDA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022545-48.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ADRIANO ROSA DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Redesigno audiência de 

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

2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Considerando que a Requerida já foi citada e inclusive 

apresentou defesa, intimem-se as partes para a sonelidade através de 

seus advogados, via DJE. Salienta-se que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Inexistindo 

conciliação, intime-se a parte Requerente para impugnar a contestação, 

caso queira. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003901-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILZA BENEDITA DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003901-57.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Nome]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARENILZA BENEDITA DE 

CERQUEIRA Parte Ré: Vistos etc. Considerando o parecer do Ministério 

Público (id n. 5553292), designo audiência de instrução, debates e 

julgamento para o dia 04 de julho de 2018, às 14:30 horas. Intime-se a 

Defensoria Pública e o Ministério Público na forma da lei. A Defensoria 

Pública deverá apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, 

e informar as suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 

do mesmo Código. Além disso, determino que a Defensoria Pública informe 

a testemunha EUDISMARY DE CERQUEIRA, irmã da requerente, da 

solenidade ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021590-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PAULINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT6217/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO IMIANI LOPES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021590-51.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 115.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ARRAS OU SINAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RICARDO 

PAULINO DA SILVA Parte Ré: RÉU: LEANDRO IMIANI LOPES Vistos etc. 

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou 

estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes 

determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, 

bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos para saneamento. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003338-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON JUNIOR OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003338-63.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOILTON JUNIOR OLIVEIRA CAMPOS Parte Ré: RÉU: 

CLARO S.A. Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de Processo 

Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por 

requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014216-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RODRIGUES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 
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(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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014216-81.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SAMUEL 

RODRIGUES DE SA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestem concordância com a avaliação médica 

realizada na Central de Conciliação (id n. 4758212), bem como, quanto a 

possibilidade de julgamento antecipado da lide. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013604-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MOISES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013604-46.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DOMINGOS MOISES DA SILVA Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem concordância com a avaliação 

médica realizada na Central de Conciliação, bem como, quanto a 

possibilidade de julgamento antecipado da lide. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015217-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DANILO RODRIGUES PAULA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015217-04.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GONCALO DANILO RODRIGUES PAULA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A fim de se evitar futuras 

alegações de cerceamento de defesa, intime-se a Requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste concordância com a avaliação 

médica realizada na Central de Conciliação, bem como, quanto a 

possibilidade de julgamento antecipado da lide. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014565-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DE ARRUDA CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014565-84.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: DAMIAO DE ARRUDA CORTEZ Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A fim de 

se evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, intime-se a 

Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

concordância com a avaliação médica realizada na Central de Conciliação, 

bem como, quanto a possibilidade de julgamento antecipado da lide. No 

mesmo prazo acima fixado, determino que o Requerente proceda a juntada 

do documento de id n. 1929300, que visa comprovar as despesas com 

medicamentos, de forma legível. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005272-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA APARECIDA MARIN (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005272-22.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 3.163,73; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE, 

INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Parte Ré: RÉU: HELOISA 

APARECIDA MARIN Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 

12510057, com seus documentos. Retifique junto ao sistema PJE o valor 

da causa. Por consequência, determino que a Requerente comprove, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas processuais 

remanescentes, observando o novo valor dado à causa, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Com o pagamento, cumpra-se conforme o 

despacho de id n. 12271982. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004345-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004345-56.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 17.117,21; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA Parte Ré: RÉU: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. Recebo a emenda à 

inicial de id n. 12458056, com seus documentos, pois tempestiva. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 02 

de julho de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

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

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

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 
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de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

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

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Intime-se. 

Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005207-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 12174915, bem como 

seus documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000376-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 12219868, bem como 

seus documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 792128 Nr: 46221-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU LOSS, BERNARDETE CALZA DA SILVA, EDGAR 

DE OLIVEIRA CABRAL, EDSOM MENEZES, GIVALDO DE OLIVEIRA LEITE, 

HEMERSOM MENEZES, JOSÉ MARIA GUILHERME FRAGA, HILDA 

GONÇALVES LIMA, FANY LUIZA CAVENAGHI, LIDIO RAMOS DE SOUZA, 

LUIS CARLOS JAMBERS, NATAL GOMES, ODILO ANDREGUETTO, OLGA 

DOS SANTOS SILVA, OLINTO DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:13992-A/MT, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT, 

WILSON CLÁUDIO DA SILVA - OAB:23.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que lhe é de direito, bem 

como, informar os dados bancários para levantamento do valor deferido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1210258 Nr: 8494-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH TATIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ELI BEHREND - 

OAB:79.898/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do oficial 

de justiça que certificou que não foi possível proceder a citação em razão 

do apartamento se encontrar fechado e segundo informações prestadas 

pela porteira, a requerida está sempre na fazenda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1017239 Nr: 30684-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889

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

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

patronos, acerca da data da perícia designada para o dia 23 de MAIO de 

2018, às 11:00h no endereço situado na Av. das Flores, 843, sl 11, 1º 

andar, bloco anexo de consultórios do hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá, telefone: 3025.3060 e 99223.7073, munido de documentos 

pessoais e exames já realizados.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 257086 Nr: 20119-66.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GRAMADAO DE MERIDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY, 

SIMONE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548, JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.
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 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 296804 Nr: 12188-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVO DE MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. - ME, ALMIR LOPES DE ARAÚJO, ARACY MARIA DE MORAIS 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de Dom 

Aquino/MT, para intimar os executados acerca da penhora realizada e 

registrada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 853903 Nr: 56517-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD SUAVE COMERCIO DE COLCHOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 375068 Nr: 11432-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTAL DA GRAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B -MT, FLÁVIO NOGUEIRA CAVALCANTI - OAB:7168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PINTO DA SILVA - 

OAB:1283/RO

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 05 

(cinco)retirar o Termo de Penhora e proceder o devido registro no cartório 

competent.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 831660 Nr: 37309-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS MARINHO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT, sinthia beretta - OAB:12732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre a ausência do autor na perícia designada, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1164799 Nr: 37859-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLITON IVAR ALVES PEREIRA, HELKE DA SILVA 

FERREIRA, HELKE DA SILVA FERREIRA, ACFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA GUIDES MACHADO - 

OAB:20895/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para, no prazo de 

cinco dias, retirar a certidão de nascimento devidamente retificada. Não 

havendo manifestação no prazo, os autos serão remetidos ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1154342 Nr: 33619-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA FERREIRA MORAES OMIZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre a ausência do autor na perícia designada, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1238957 Nr: 17786-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA CAVALCANTE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, RENATO 

CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT

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

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

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

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 366124 Nr: 4663-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SCHULZ GALVÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:10.868MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 
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OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1141260 Nr: 27955-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre a ausência do autor na perícia designada, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 242141 Nr: 10688-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS 

LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRAFORT CUIABÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME, RODRIGO BISINOTTO BOLDRIM, alessandra messias boldrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS 

TOLEDO - OAB:62576/SP, RUI FERNANDO ALMEIDA DIAS DOS SANTOS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida, ou retirá-la e 

proceder sua distribuição na Comarca deprecada, trazendo aos autos o 

comprovante da distribuição em até 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 828636 Nr: 34490-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES GODINHO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre a ausência do autor na perícia designada, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1232845 Nr: 15832-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVAN CANGUSSU RIBEIRO, MANOEL REIS 

CANGUSSU RIBEIRO, ESPÓLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO, 

JAILDSON CANGUSSU RIBEIRO, GILDASIO CANGUSSU RIBEIRO, 

VERONICA ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FERREIRA MELHORANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do oficial 

de justiça que certificou que não foi possível proceder a citação, em razão 

da casa se encontrar fechada e não obteve informações se ela ainda 

reside no endereço. Outrossim, informo que não havendo manifestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida à Comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 25746 Nr: 33081-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKESSE CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVIR WEICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cícero Hartmann - OAB:25.840, 

Gustavo S. Neumann - OAB:67.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do cumprimnto da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1141768 Nr: 28206-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAFFER BARBOSA 

SCHAPHAUSER - OAB:20549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi expedido o mandado de averbação, devendo o autor 

retirar a certidão diretamente no cartório da Comarca de Rosário 

Oeste/MT. Diante do feito ter cumprido sua finalidade e transitado em 

julgado, remeto os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374392 Nr: 10571-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALT BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DE LOGÍSTICA EM 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURAZZI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para informar o CNPJ do 

escritório para fins de levantamento da quantia deferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1153448 Nr: 33247-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GONÇALVES VIEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍDIA MARTINS NOGUEIRA 

OLIVEIRA - OAB:19576/O, BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - 

OAB:19572/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para INTIMAR a autora, por intermédio de seu patrono, 

para manifestar acerca dos documentos de fls. 64/82, no prazo de 05 
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(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 857424 Nr: 59661-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCE HALLEN BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestação sobre a ausência do autor na perícia designada, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 837261 Nr: 42101-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO BASTO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 408299 Nr: 342-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 22/05/2018, a partir das 13:00, devendo o(a) autor(a) comparecer no 

Centro Médico CPA, localizado na Rua Pelotas, Quadra 05, lote 07 - CPAI 

(fundos do terminal rodoviário) telefone: 3641-7100, portando seus 

documentos pessoais, atestados e exames complementares (radiografias) 

que por ventura possa ser úteis a confecção do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797691 Nr: 4074-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE GRÃOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOLZAN 

AMARAL - OAB:287799/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATEUS XAVIER 

LIMA NETO, para devolução dos autos nº 4074-40.2013.811.0041, 

Protocolo 797691, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023782-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ADIL DA SILVA SANTOS OAB - 002.706.381-05 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023782-54.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: THIAGO SANTOS DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 
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40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. 

Observa-se que o Requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

todavia, a Requerida manifestou discordância com a perícia médica 

realizada na central de conciliação (id n. 7999322) e trouxe manifestação 

de assistente técnico contrário ao contido no referido laudo. Assim, para 

se evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, entendo 

necessário a realização da prova pericial pleiteada pela Requerida (id n. 

9438288), para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021164-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021164-39.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 18.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: PEDRO AUGUSTO PASINI DE 

ALCANTARA Parte Ré: RÉU: OI MOVEL S.A. Vistos etc. Estando o feito na 

fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises 

necessárias. A Requerida arguiu, em sede de contestação, a existência 

de litispendência ou conexão entre o presente feito e as ações de n. 

1021165-24.2016 e 1021163-54.2016. Observa-se, analisando os 

processos supracitados junto ao sistema PJE, que a presente ação, 

embora possua as mesmas partes, possui causa de pedir distinta das 

demandas de n. 1021165-24.2016 e 1021163-54.2016, que se referem a 

outras obrigações que não estão sendo discutidas no presente feito. 

Portanto, a par destes fatos, não vislumbro a ocorrência do fenômeno 

processual previsto no artigo 337, § 1º, 2º, e 3º, do Código de Processo 

Civil, a saber, a litispendência, conforme extrai-se dos dispositivos, in 

verbis: “Art. 337 (...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é 

idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. Por tal motivo, rejeito a preliminar de litispendência. Por 

consequência, e por não vislumbrar a possibilidade de prolação de 

decisões conflitantes, pois como acima dito as obrigações discutidas nos 

referidos processos distinguem da obrigação discutida no presente feito, 

não há que se falar em conexão. Assim, afasto a possibilidade de reunião 

dos processos para julgamento simultâneo. Sendo as partes legítimas, 

estando devidamente representadas e inexistindo preliminar ou prejudicial 

a ser apreciada, dou o feito por saneado. Com a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de 

ofício ou por requerimento das partes determinar as provas que se 

fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001692-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA CRUZ NETO (REQUERENTE)

J. M. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001692-18.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE DOMINGOS DA 

CRUZ NETO, JOSE MATHEUS MORAES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: 

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA Vistos etc. Estando o 

feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises 

necessárias. A respeito da ilegitimidade passiva do Hospital e Maternidade 

São Mateus LTDA, conforme arguido em sede de contestação, entendo 

que a preliminar se confunde com o mérito e será analisado como tal no 

momento oportuno. O nosocômio Requerido denunciou à lide a médica 

Evelyn Hack e a Ace Seguradora S.A. Como se sabe, a denunciação à lide 

é cabível nas hipóteses elencadas no artigo 125 do Código de Processo 

Civil. Ocorre que, analisando o argumentado pelo Requerido, é incabível na 

espécie a denunciação à lide da médica Evelyn Hack, pois não resta 

evidenciada nenhuma das hipóteses previstas no supracitado dispositivo. 

Dessa forma, indefiro o pedido de denunciação à lide de Evelyn Hack. Por 

outro lado, entendo estar com razão o Requerido no que se refere a 

denunciação à lide da seguradora Ace, pois esta é obrigada a indenizar 

em futura ação regressiva, caracterizando a hipótese elencada no artigo 

125, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, em total acordo ao que 

preconiza o artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, a medida se 

torna imperativa. Em assim sendo, determino a citação do litisdenunciado 

Ace Seguradora S.A. para, querendo, contestar a presente lide, no prazo 

legal. O denunciante, ora Requerido, deverá providenciar a citação do 

denunciado no prazo estabelecido pelo caput do artigo 131 do Código de 

Processo Civil, sob pena de a ação prosseguir somente contra ele. O feito 

ficará suspenso até que o ato citatório se concretize. Havendo 

contestação do réu-denunciado, intime-se a parte Requerente para 

impugnar, caso queira. Retifique-se o polo passivo junto ao sistema PJE, 

acrescentando o litisdenunciado. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000398-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 
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DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

Autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser encontrado no 

endereço: Rua 24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, Galera 24 de 

outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para contato (65) 

99972-1818. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007940-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY MAMEDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

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

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007940-63.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Nome]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: THAIANY MAMEDE DOS 

SANTOS Parte Ré: Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cientifique o Ministério 

Público Estadual para manifestação. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA MONIKE RODRIGUES DE MORAES TOLEDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA SATYRIO CATAFESTA (RÉU)

GILBERTO CESAR CATAFESTA (RÉU)

PRO LIMP TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002406-41.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 460.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

NULIDADE, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: TAYNARA MONIKE RODRIGUES DE MORAES TOLEDO 

Parte Ré: RÉU: PRO LIMP TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, 

GILBERTO CESAR CATAFESTA, ANGELA SATYRIO CATAFESTA Vistos 

etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

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

Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 08:00 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002538-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE SILVA DE OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MORELLI DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002538-98.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 24.623,28; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JULIANE SILVA DE OLIVEIRA 

GONCALVES Parte Ré: RÉU: THIAGO MORELLI DE SOUZA Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

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

de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002602-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VIEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002602-11.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 18.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDMILSON VIEIRA DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA DATA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Defiro a 

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

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

Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 
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Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

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

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

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

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

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

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

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003571-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIRGINIA PEDROZA DA PAIXAO (AUTOR)

GREGORIO RAMOS DA PAXAO (AUTOR)

ARYNE JULIETA NUNES DA SILVA (AUTOR)

MARIA GORETI DE SOUZA (AUTOR)

JOCY GUIMARAES DOS ANJOS (AUTOR)

TEREZA DE JESUS DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

ARELI RAMOS DA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003571-26.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, SEGURO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ARELI RAMOS DA PAIXAO, MARIA GORETI DE SOUZA, 

TEREZA DE JESUS DOS SANTOS COSTA, GREGORIO RAMOS DA 

PAXAO, MARIA VIRGINIA PEDROZA DA PAIXAO, JOCY GUIMARAES DOS 

ANJOS, ARYNE JULIETA NUNES DA SILVA Parte Ré: RÉU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a 

prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do artigo 1048, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

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

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004530-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SILVA BISPO (AUTOR)

ERICA CRISTINA BENITES DO NASCIMENTO (AUTOR)

ADEMILSON CATARINO DE CAMPOS (AUTOR)

DEVANIR PINHEIRO TSUJI (AUTOR)

JOSE EDMAR CANDIDO LEITE (AUTOR)

JUAREZ DE JESUS SOUZA (AUTOR)

VALDECIR EVARISTO (AUTOR)

SIDNEZ DA SILVA (AUTOR)

VALMIRA DA SILVA MACHADO (AUTOR)

JOSEFA VANDICLEA DO VALE (AUTOR)

SILVIO ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

IVONETE SOUZA DE DEUS (AUTOR)

MATEUS FERREIRA DE BRITO (AUTOR)

FLAVIANE DA SILVA REIS (AUTOR)

JOSELITA DO CARMO ALVES DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

JESSE MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

AFONSA ESTEVA DE ARRUDA (AUTOR)

BENEDITA ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

JULIO DOMINGOS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004530-94.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 150.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, SEGURO]. Vistos etc. Defiro a 

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

de Processo Civil. Defiro a prioridade na tramitação do presente feito, nos 

termos do artigo 1048, inciso I, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 

de agosto de 2018, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

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

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

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

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

de Processo Civil).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004818-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. M. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS ARRUDA OAB - 012.383.081-80 (REPRESENTANTE)

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004818-42.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.032,98; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LORENZO LUCCA MOREIRA ARRUDA 

REPRESENTANTE: ROGERIO SANTOS ARRUDA Parte Ré: RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Defiro a 

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

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

de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

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

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

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

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

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

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

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 
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São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017812-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAVIO PEREIRA CAIXETA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017812-73.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANAVIO 

PEREIRA CAIXETA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Sendo facultado às partes desistirem do 

Recurso em qualquer fase processual CPC, art. 998), que produz efeito 

desde logo, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, 

transitando em julgado a sentença de id n. 11028030. Por tal razão, recebo 

o Cumprimento de Sentença (id n. 11659615). Anote junto ao sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo 

acima fixado e não havendo pagamento, arbitro multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 

(quinze) dias para a parte Executada apresentar impugnação nos próprios 

autos (art. 525 do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019946-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENILDA MORAES DE AMORIM (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019946-73.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUZENILDA MORAES DE AMORIM Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Sendo facultado às partes 

desistirem do Recurso em qualquer fase processual (CPC, art. 998), que 

produz efeito desde logo, HOMOLOGO a desistência do recurso de 

apelação, transitando em julgado a sentença de id n. 11042368. Por tal 

razão, recebo o Cumprimento de Sentença (id n. 11660112). Anote junto 

ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado 

para que efetue o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento 

da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil). Transcorrido o 

prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 

(quinze) dias para a parte Executada apresentar impugnação nos próprios 

autos (art. 525 do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022166-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022166-44.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WERICA 

DOS SANTOS PEREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Sendo facultado às partes desistirem do 

Recurso em qualquer fase processual (CPC, art. 998), que produz efeito 

desde logo, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, 

transitando em julgado a sentença de id n. 11021720. Por tal razão, recebo 

o Cumprimento de Sentença (id n. 11660360). Anote junto ao sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo 

acima fixado e não havendo pagamento, arbitro multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 

(quinze) dias para a parte Executada apresentar impugnação nos próprios 

autos (art. 525 do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001391-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SALVADOR LOURENCO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 
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DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega também a carência da ação, sob o argumento da falta de 

interesse de agir em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

através da via administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o 

pagamento parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, 

no caso, da parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. 

Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO 

PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS 

– REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA 

DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – 

SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP 

– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – 

SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES 

DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado 

no endereço: Avenida das Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao 

consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou 

pelos telefones (065) 3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização 

da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002913-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA CRISTINA GOMES FONSECA (AUTOR)

WELLINGTON FRANCISCO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSTIM TRANSPORTADORA LIMITADA (RÉU)

IRINEO LUIZ DA SILVA (RÉU)

TIMMERMANS TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002913-02.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 800.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: STELLA CRISTINA GOMES FONSECA, WELLINGTON 

FRANCISCO DIAS Parte Ré: RÉU: TIMMERMANS TRANSPORTES LTDA, 

IRINEO LUIZ DA SILVA, TRANSTIM TRANSPORTADORA LIMITADA Vistos 

etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

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

Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 10:30 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003541-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PATRIK DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

tornavoi assesoria juridica (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003541-88.2018.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WAGNER PATRIK DE 

ALMEIDA FERREIRA Parte Ré: RÉU: TORNAVOI ASSESORIA JURIDICA 

Vistos etc. Retifique o valor da causa junto ao sistema PJE, para constar o 

montante indicado na inicial. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 

de agosto de 2018, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

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

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

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

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

de Processo Civil). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003914-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

MAUREZI LEOPOLDINO DIAS (AUTOR)

EVERTON ALEXANDRE FALCAO DIAS (AUTOR)

VALTER BRANDAO DE ARRUDA (AUTOR)

VALTER PEDROSO DE ALVARENGA (AUTOR)

DOUGLAS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTES APARECIDA (RÉU)

Outros Interessados:

CESAR CARDOSO PEREIRA FILHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):
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TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003914-22.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 64.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CEZAR PEREIRA DOS 

SANTOS, VALTER PEDROSO DE ALVARENGA, DOUGLAS APARECIDO 

SILVA DE OLIVEIRA, EVERTON ALEXANDRE FALCAO DIAS, VALTER 

BRANDAO DE ARRUDA, MAUREZI LEOPOLDINO DIAS Parte Ré: RÉU: 

MIRTES APARECIDA Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 

de agosto de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

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

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

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

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

de Processo Civil). Considerando que a inicial foi juntada no sistema PJE 

em duplicidade, determino a exclusão do documento de id n. 11837709. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004187-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA PEREIRA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A (RÉU)

EDITORA TRES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004187-98.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 17.168,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MAURA PEREIRA MARQUES Parte Ré: RÉU: GRUPO DE COMUNICACAO 

TRES S/A, EDITORA TRES LTDA. Vistos etc. Considerando que a 

Requerente é idosa, defiro a prioridade na tramitação do presente feito, 

nos termos do artigo 1048, inciso I, do Código de Processo Civil. Identifique 

os autos digitais junto ao sistema PJE. Defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

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

para 06 de agosto de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 02 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

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

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

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se.

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

Processo Número: 1037089-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR MARIA DA SILVA FONTES (REQUERENTE)

WILSON CAMPOS JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO)

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

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037089-41.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 2.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/

[SUCESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEVAIR 

MARIA DA SILVA FONTES, WILSON CAMPOS JARDIM Parte Ré: Vistos 

etc. Este procedimento voluntário foi ajuizado pelos filho da falecida 

Deolinda da Silva Campos, cujo óbito ocorreu em 13/05/2017, onde requer 

autorização para levantamento dos valores deixados a título de FGTS e 

PIS, assim como em contas bancárias. Portanto, este feito deverá ser 

redistribuído entre uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões 

desta Comarca, as quais tem competência para processar e julgar 

questões desta natureza. Nesse sentido: 13467391 - ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE 

DIFERENÇAS RELATIVAS AO REAJUSTE DE 28,86%, NÃO RECEBIDAS EM 

VIDA PELO SERVIDOR FALECIDO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. 

Versam os autos sobre pedido de liberação de diferenças salariais de 

28,86% devidas a falecido servidor público e que são objeto de alvará 

judicial. 2. Não é dado a ninguém inadimplir, ao seu arbítrio, decisão judicial, 

arvorando-se a decidir sobre a pertinência, ou não, do comando que dela 

se extrai, mas apenas dar-lhe cumprimento. Em caso de irresignação, 

resta ao interessado valer-se da via processual adequada, na qual poderá 

expor as razões pelas quais discorda do ato judicial a fim de buscar a sua 

suspensão. 3. Conforme entendimento jurisprudencial manifestado por 

esta corte, a expedição de alvará judicial para levantamento de créditos 

devidos a servidor falecido a título de 28,86% é a matéria relativa a direito 

das sucessões, de competência da Justiça Estadual, o que ressalta a 

necessidade de dar imediato cumprimento à ordem judicial que está em 

pleno vigo r. 4. Remessa necessária desprovida. (TRF 1ª R.; RN-MS 

2003.30.00.001304-8; AC; Segunda Turma Suplementar; Relª Juíza Fed. 

Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 13/07/2011; DJF1 24/08/2011; 

Pág. 155) 96147390 - APELAÇÃO. Pedido de alvará judicial julgado 

procedente Autorização para que pessoa interditada judicialmente doe 

50% de seu imóvel a terceiro. Sentença proferida por juízo cível 

Incompetência absoluta Competência afeta à Vara da Família e Sucessões 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. 

Redistribuição do feito à Vara da Família que não se justifica 

Impossibilidade de o curador dispor de bens de incapaz a título gratuito 

Inteligência dos artigos 1741, 1749, II, 1774 e 1781, do CC Impossibilidade 

jurídica do pedido Condição da ação Questão que deve ser conhecida de 

ofício Art. 267, VI, §3º, do CPC Possibilidade de julgamento do feito, nos 

termos do art. 515 do CPC Interposição do recurso de apelação que 

devolve as questões suscitadas e discutidas no processo Tribunal 

legitimado a apreciar o feito Sentença anulada EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. (TJSP; 

APL 0118946-10.2009.8.26.0003; Ac. 7385091; São Paulo; Segunda 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 

25/02/2014; DJESP 31/03/2014) Com estas considerações e nos termos 

da Resolução n. 001/1999/TJMT, determino a remessa dos presentes 

autos para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta 

Capital. Intimem-se. Cumpram-se.

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

Processo Número: 1019939-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA CRUZ DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

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

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019939-47.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/

[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TEREZINHA DA CRUZ DIAS Parte Ré: Vistos etc. Este 

procedimento voluntário foi ajuizado pela viúva do falecido Osvaldo Dias 

Lima, onde requer autorização para levantamento dos valores deixados 

em contas bancárias do de cujus. Portanto, este feito deverá ser 

redistribuído entre uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões 

desta Comarca, as quais tem competência para processar e julgar 

questões desta natureza. Nesse sentido: 13467391 - ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE 

DIFERENÇAS RELATIVAS AO REAJUSTE DE 28,86%, NÃO RECEBIDAS EM 

VIDA PELO SERVIDOR FALECIDO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. 

Versam os autos sobre pedido de liberação de diferenças salariais de 

28,86% devidas a falecido servidor público e que são objeto de alvará 

judicial. 2. Não é dado a ninguém inadimplir, ao seu arbítrio, decisão judicial, 

arvorando-se a decidir sobre a pertinência, ou não, do comando que dela 

se extrai, mas apenas dar-lhe cumprimento. Em caso de irresignação, 

resta ao interessado valer-se da via processual adequada, na qual poderá 

expor as razões pelas quais discorda do ato judicial a fim de buscar a sua 

suspensão. 3. Conforme entendimento jurisprudencial manifestado por 

esta corte, a expedição de alvará judicial para levantamento de créditos 

devidos a servidor falecido a título de 28,86% é a matéria relativa a direito 

das sucessões, de competência da Justiça Estadual, o que ressalta a 

necessidade de dar imediato cumprimento à ordem judicial que está em 

pleno vigo r. 4. Remessa necessária desprovida. (TRF 1ª R.; RN-MS 

2003.30.00.001304-8; AC; Segunda Turma Suplementar; Relª Juíza Fed. 

Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 13/07/2011; DJF1 24/08/2011; 

Pág. 155) 96147390 - APELAÇÃO. Pedido de alvará judicial julgado 

procedente Autorização para que pessoa interditada judicialmente doe 

50% de seu imóvel a terceiro. Sentença proferida por juízo cível 

Incompetência absoluta Competência afeta à Vara da Família e Sucessões 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. 

Redistribuição do feito à Vara da Família que não se justifica 

Impossibilidade de o curador dispor de bens de incapaz a título gratuito 

Inteligência dos artigos 1741, 1749, II, 1774 e 1781, do CC Impossibilidade 

jurídica do pedido Condição da ação Questão que deve ser conhecida de 

ofício Art. 267, VI, §3º, do CPC Possibilidade de julgamento do feito, nos 

termos do art. 515 do CPC Interposição do recurso de apelação que 

devolve as questões suscitadas e discutidas no processo Tribunal 

legitimado a apreciar o feito Sentença anulada EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. (TJSP; 

APL 0118946-10.2009.8.26.0003; Ac. 7385091; São Paulo; Segunda 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 

25/02/2014; DJESP 31/03/2014) Com estas considerações e nos termos 

da Resolução n. 001/1999/TJMT, determino a remessa dos presentes 

autos para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta 

Capital. Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007554-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DAMASCENA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007554-33.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 47.700,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WANDERSON 

DAMASCENA FONSECA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Wanderson Damasceno Fonseca ajuizou a presente Ação de 

Desconstituição de Dívida c/c Indenização por Danos Morais c/c Liminar 

em face de Telefônica Vivo S/A, ambos qualificados na inicial. O 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento, em síntese, de 

que a inscrição creditícia é indevida, pois não possui relação comercial 

com a Requerida. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida quando 

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

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

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

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

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome do Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 12406109), bem como, na afirmação do Autor de que 

desconhece a dívida cobrada. O perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos ao Requerente, restando 

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

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

Processo Civil), pois a qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde 

que presentes os requisitos, bem como, não causará danos a empresa 

Requerida. Logo, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de 

cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, 

pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata retirada do nome do 

“consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, 

completamente, a relação jurídica subjacente à negativação tida por 

indevida, pois praticamente impossível a produção de prova negativa por 

parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, 

ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso 

processual, as consequências deletérias inerentes aos registros 

negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é 

cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do 

art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, 

VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar 

a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

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

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

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

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

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

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

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

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 02 de julho de 2018, às 10:00 horas, a ser 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. 

Cumpram-se.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007203-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAIZA VAILANT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007203-60.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 183.438,28; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARAIZA VAILANT DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MRV 

PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA, BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Maraiza Vailant da Silva ajuizou a presente Ação de Obrigação de 

Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais e pedido de Tutela 

Antecipada em face de MRV Prime XV Incorporações SPE LTDA e Banco 

do Brasil S.A., ambos qualificados na inicial. A Requerente relata, em 

síntese, que adquiriu da construtora Requerida o imóvel residencial 

denominado Parque Chapada dos Bandeirantes, restando consignado no 

ato da compra que o financiamento do imóvel estava aprovado. Alega que, 

após pagar parte da importância relativa a compra do imóvel, recebeu a 

notícia que o financiamento havia sido reprovado, o que frustou a entrega 

das chaves do bem. Aponta que a negativa lhe causou frustrações e que 

não conseguiu resolver o impasse administrativamente. Requereu, em 

sede de tutela de urgência, que a instituição bancária Requerida seja 

compelida a assinar o contrato de financiamento e que a construtora 

Requerida entregue as chaves do imóvel. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá 

ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve’’ ou “menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). Na hipótese em exame, embora o 

Requerente colacione com a exordial vasta documentação, entendo que 

não restou demonstrado a probabilidade do direito para deferimento da 

tutela pleiteada, pois não há nos autos, ao menos neste momento 

processual, nenhum documento que demonstre que o financiamento havia 

sido aprovado pelo Banco do Brasil e, após, reprovado. Ou seja, demanda 

a necessária instrução do feito para solução da controvérsia. Não 

havendo o juízo de certeza, mas sim um juízo de probabilidade, a medida 

de urgência é de ser rejeitada. Neste termos decidiu recentemente o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO - MATÉRIAS NÃO 

DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

-PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - PRETENSÃO DE ENTREGA 

DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE 

URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se tratem de matéria de 

ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as questões não 

analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Para a 

concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos 

requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais 

sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, o que não se constatou nos autos, 

visto que os fatos alegados demandam a necessária instrução. (AI 

146132/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 

09/03/2017). Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência reivindicada. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus 

da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece 

que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 09 de julho de 

2018, às 10:30 horas a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

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

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

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

CPC). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007211-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA JUNQUEIRA E CIA LTDA - ME (RÉU)

SEBASTIAO PALMA DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007211-37.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.502,55; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Adjudicação Compulsória]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DALILA BATISTA DA SILVA Parte Ré: RÉU: ARRUDA JUNQUEIRA E CIA 

LTDA - ME, SEBASTIAO PALMA DE ARRUDA Vistos etc. Dalila Batista da 

Silva ajuizou a presente Ação de Adjudicação Compulsória com pedido de 

Tutela de Urgência em face de Arruda Junqueira & Cia LTDA, ambos 

qualificados na inicial. A Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, que seja averbada na margem da matrícula do imóvel registrado 

sob n. 12.056 perante o Cartório do 2º Ofício desta Comarca, a existência 

da presente ação. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, 

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

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

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito se 

evidencia no contrato de compromisso particular de compra e venda 

firmado entre as partes (id n. 12347784), assim como do recibo de id n. 

12347784, que dão verossimilhança às alegações da Requerente. 

Ademais, a tutela servirá para resguardar o resultado útil do processo, 

requisito essencial previsto no artigo supracitado, e ainda como forma de 

dar publicidade ao impasse havido. Salienta-se que não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida (artigo 300, §2º, do Código de 

Processo Civil), pois a medida não causará prejuízos à terceiros e a 

qualquer tempo poderá ser revertida por este Juízo. Logo, presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela de urgência reivindicada para determinar a averbação da existência 

da presente ação na matrícula do imóvel objeto da lide (matrícula n. 12.056 

junto ao 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá-MT). Oficie-se o referido CRI para cumprimento da 

medida. Defiro a assistência judiciária gratuita à Requerente, nos termos 
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do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 09 de julho de 2018, às 

11:00 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação. Cite-se 

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

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006354-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PERON DEBONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT0009833S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ABRAÃO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ivo Peron Debona ajuizou a presente Ação de Busca e 

Apreensão com pedido de Tutela de Urgência em face de Roberto Abraão 

Junior, ambos qualificados nos autos. O Requerente pretende, em sede de 

tutela de urgência, a busca e apreensão do veículo marca Toyota, modelo 

Corolla XLI 1.8 Flex, ano 2008/2009, cor preta, Placa DVA-5680, Renavam 

nº. 00967153239, Chassi 9BRBB42E195002089. Argumenta que o 

Requerido alegando ter interesse em comprar o referido veículo, teria o 

levado a uma oficina para realizar uma avaliação e não o devolvou mais. 

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

Primeiramente, determino o apenasamento da presente ação ao processo 

de número 1001210-36.2018.8.11.0041 junto ao sistema PJE. A tutela de 

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

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

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Feito as 

necessárias elucidações, observo que a probabilidade do direito reside no 

Boletim de Ocorrência de ID 12208352, Inquérito Policial de ID 12208467 a 

ID 12208413, bem como, pelo Contrato de Compra e Venda do Veículo 

objeto dos autos, procuração e pelo Certificado de Registro de Veiculo - 

CRV (ID 12208412), os quais demonstram, neste momento, os fatos 

alegados na inicial. Por sua vez, o perigo de dano consiste na 

possibilidade da deterioração do veículo, na possibilidade do mesmo ser 

extraviado a terceiros ou para lugar incerto e não sabido, bem como, na 

privação que o Requerente está sofrendo quanto au uso de seu veículo. 

Logo, nesta fase de cognição sumária, por entender que estão presentes 

os requisitos exigidos em lei, a concessão da tutela de urgência 

reivindicada faz-se necessária. Deste modo, com fundamento no artigo 

300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada 

para determinar a busca e apreensão do veículo marca Toyota, modelo 

Corolla XLI 1.8 Flex, ano 2008/2009, cor preta, Placa DVA-5680, Renavam 

nº. 00967153239, Chassi 9BRBB42E195002089. Nomeio como depositário 

a pessoa do Requerente. Lavre-se termo de compromisso de depositário 

fiel do bem. Expeça-se mandado de busca e apreensão, conforme requer, 

com as cautelas que o procedimento exige. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 10 de julho de 

2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

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

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na 

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

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007287-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEREZINHA SANTORO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO DA HUNGRIA (RÉU)

; MARIA HELENA R. FERREIRA (RÉU)

PAULO CESAR de tal (RÉU)

VANDA MARIA DE SOUSA (RÉU)

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR (RÉU)

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007287-61.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 144.359,15; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELIANE 

TEREZINHA SANTORO Parte Ré: RÉU: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA 

- ME, ; MARIA HELENA R. FERREIRA, VANDA MARIA DE SOUSA, 

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR, AGOSTINHO DA HUNGRIA, 

PAULO CESAR DE TAL Vistos etc. Observa-se que a inicial veio 

acompanhada de todos os documentos exigidos no provimento 56/2007 

oriundo da Corregedoria Geral Justiça, especificadamente nos itens 

26.11.1 e 26.11.2, razão pela qual a recebo. Defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Citem-se, pessoalmente, os confinantes (art. 246, §3º, do CPC), e por 

edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos (art. 259, inciso I, do CPC). Cite-se a requerida Imobiliária 

Petrópolis LTDA para, querendo, contestar a presente no prazo legal, 

consignando no mandado as advertências legais. Cite-se a requerida 

Maria Helena R. Ferreira via edital, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Transcorrido o prazo e não havendo manifestação desta ré, nomeio como 

curador especial da referida requerida citada por edital o Centro 

Universitário Unic (Núcleo de Prática Jurídica da Unic). Proceda a inclusão 

da União, Estado e Município como terceiros interessados. Após, 

cientifiquem os referidos entes, para que manifestem eventual interesse 

na causa, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, entendo que estão 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil 

para deferimento da tutela de urgência reivindicada na inicial. Isso porque, 

a probabilidade do direito se evidencia nos documentos que acompanham 

a inicial, em especial de id n. 12365972, 12365972, 12366076 e 12366076, 

que dão verossimilhança às alegações da Requerente. Ademais, a tutela 

servirá para resguardar o resultado útil do processo, requisito essencial 

previsto no artigo supracitado, e ainda como forma de dar publicidade ao 

impasse havido. Salienta-se que não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida (artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil), 

pois a medida não causará prejuízos à terceiros e a qualquer tempo 

poderá ser revertida por este Juízo. Logo, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar a averbação da existência da 

presente ação na matrícula do imóvel objeto da lide. Oficie-se o 

competente CRI para cumprimento da medida. Cumpridas todas as 

diligências, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação (art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007724-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA MACEDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

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

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007724-05.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/

[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO BATISTA MACEDO Parte Ré: Vistos etc. Este 

procedimento voluntário foi ajuizado pelo filho do de cujus Valdesson 

Pereira Macedo, falecido em 20/07/2017, onde requer autorização para 

levantamento dos valores deixado a título de FGTS e saldo em conta 

bancária. Portanto, este feito deverá ser redistribuído entre uma das 

Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, as quais 

possuem competência para processar e julgar questões desta natureza. 

Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ 

JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS AO 

REAJUSTE DE 28,86%, NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO SERVIDOR 

FALECIDO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Versam os autos sobre pedido 

de liberação de diferenças salariais de 28,86% devidas a falecido servidor 

público e que são objeto de alvará judicial. 2. Não é dado a ninguém 

inadimplir, ao seu arbítrio, decisão judicial, arvorando-se a decidir sobre a 

pertinência, ou não, do comando que dela se extrai, mas apenas dar-lhe 

cumprimento. Em caso de irresignação, resta ao interessado valer-se da 

via processual adequada, na qual poderá expor as razões pelas quais 

discorda do ato judicial a fim de buscar a sua suspensão. 3. Conforme 

entendimento jurisprudencial manifestado por esta corte, a expedição de 

alvará judicial para levantamento de créditos devidos a servidor falecido a 

título de 28,86% é a matéria relativa a direito das sucessões, de 

competência da Justiça Estadual, o que ressalta a necessidade de dar 

imediato cumprimento à ordem judicial que está em pleno vigo r. 4. 

Remessa necessária desprovida. (TRF 1ª R.;  RN-MS 

2003.30.00.001304-8; AC; Segunda Turma Suplementar; Relª Juíza Fed. 

Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 13/07/2011; DJF1 24/08/2011; 

Pág. 155) APELAÇÃO. Pedido de alvará judicial julgado procedente 

Autorização para que pessoa interditada judicialmente doe 50% de seu 

imóvel a terceiro. Sentença proferida por juízo cível Incompetência 

absoluta Competência afeta à Vara da Família e Sucessões SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. Redistribuição do 

feito à Vara da Família que não se justifica Impossibilidade de o curador 

dispor de bens de incapaz a título gratuito Inteligência dos artigos 1741, 

1749, II, 1774 e 1781, do CC Impossibilidade jurídica do pedido Condição da 

ação Questão que deve ser conhecida de ofício Art. 267, VI, §3º, do CPC 

Possibilidade de julgamento do feito, nos termos do art. 515 do CPC 

Interposição do recurso de apelação que devolve as questões suscitadas 

e discutidas no processo Tribunal legitimado a apreciar o feito Sentença 

anulada EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS 

TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. (TJSP; APL 

0118946-10.2009.8.26.0003; Ac. 7385091; São Paulo; Segunda Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 25/02/2014; 

DJESP 31/03/2014) Com estas considerações e nos termos da Resolução 

n. 001/1999/TJMT, declaro este Juízo absolutamente incompetente para 

apreciar o procedimento e determino a remessa dos presentes autos para 

uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Capital. 

Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023875-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIOVALDO ALBERICI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023875-80.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 66.330,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, LIMINAR, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ORIOVALDO ALBERICI Parte Ré: RÉU: THE FIRST 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A. Vistos etc. 

Orivaldo Alberici ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c 

Restituição de quantia paga com Pedido de Tutela de Urgência em face de 

The First Empreendimentos Ltda e Construtora Lopes S/A, ambos 

qualificados na inicial. O requerente objetiva em sede de tutela de urgência 

que seja determinado as empresas Requeridas procederem a devolução 

integral das quantias pagas referente a compra de imóvel, totalizando o 

valor de R$R$56.330,60 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta reais e 

sessenta centavos). Postula ainda, alternativamente, o deferimento de 

tutela de urgência para que as requeridas procedam a devolução parcial 

da quantia já paga, descontadas as despesas previstas no contrato em 

caso de eventual rescisão, totalizando a quantia de R$45.452,76 

(quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e 

seis centavos) ou que seja deferido a devolução de quantia indicada pelas 

próprias Requeridas no valor de R$13.614,31 (treze mil, seiscentos e 

quatorze reais, e trinta e um centavos). A inicial veio acompanhada de 

documentos. Este juízo determinou a emenda da inicial em despacho de ID 

9413441. Em ID 9922115 consta pedido de reconsideração quanto a 

emenda a inicial. Relatado o necessário. Decido. De início, mantenho a 

decisão de ID 9413441 pelos seus próprios fundamentos e recebo a 

petição de ID 11143250 e seus docuemntos como emenda a inicial. 

Determino que o valor da causa seja retificado devendo constar a 

importância de R$309.433,90 (trezentos e nove mil quatrocentos e trinta e 

três reais e noventa centavos). A tutela de urgência poderá ser concedida 

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

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

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

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

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunais, 2015). Observa-se que o Requerente pretende a devolução dos 

valores que pagou as Requeridas em razão da compra de um 

apartamento, sob o argumento que as mesmas descumpriram o contrato e 

não entregarma o imóvel na da data pactuada, todavia, tal provimento não 

pode ser analisado liminarmente, pois trata da resolução parcial da lide, em 

claro detrimento aos princípios constitucionais do contraditório e do devido 

processo legal. Inviável neste momento processual o deferimento da tutela 

pretendida, pois na verdade diz respeito ao mérito da presente demanda, 

haja vista a necessidade de averiguar se houve ou não o alegado 

descumprimento contratual por parte das Rés. Neste sentido: AGRAVO 

INTERNO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E 

INVALIDEZ PERMANENTE COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCORREITA A AUTORIZAR A 

TUTELA ANTECIPATÓRIA. 1.I nviabilidade da concessão da medida 

antecipatória, por ausência de um dos requisitos legais e necessários, a 

que se refere o art. 273, I, do Código de Processo Civil, ou seja, 

verossimilhança do direito alegado, mediante prova inequívoca. 2. Tutela 

antecipada no sentido de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

capital segurado, bem como efetuar o depósito do valor referente à 

indenização securitária, mostra-se descabida, pois se concedida à liminar 

pleiteada tal medida importaria na antecipação da solução de mérito, sem 

que houvesse a dilação probatória. 3. Ressalta-se, ainda, que eventual 

dano ocasionado em virtude do retardo injustificado no pagamento da 

indenização securitária, poderá ser objeto de reparação, mediante ação 

indenização. Situação esta que demonstra que não se está diante, 

também, de dano de natureza irreparável, ao menos não se vislumbra este 

de plano. 4. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram 

razoáveis para reformar a decisão monocrática. Negado provimento ao 

agravo interno. (Agravo Nº 70040443061, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

26/01/2011) – grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 
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COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

No caso concreto, o pedido liminar foi corretamente indeferido pelo D. 

Magistrado a quo, uma vez que se fosse integralmente atendido, haveria 

julgamento de mérito. Não é possível, sem prejuízo do Contraditório e do 

Devido Processo Legal, suspender os efeitos do contrato de promessa de 

compra e venda, ao menos em juízo de cognição sumária: para isso, 

necessária a angularização processual e a dilação probatória, sob o crivo 

do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. 

Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059064592, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

27/03/2014). (TJ-RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Vigésima Câmara Cível) - grifei. Assim, se fosse 

atendido o pedido do autor importaria no julgamento antecipado do 

presente feito, eis que confundem-se com o mérito, de modo que o 

indeferimento faz-se necessário. Diante do exposto, ausentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a 

tutela de urgência reivindicada pelo requerente. No que se refere ao 

pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

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

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

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

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

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 10 de julho de 2018, às 08:30 

horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de Conciliação. Citem-se as 

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

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

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

334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na pessoa de seu advogado, 

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

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

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007514-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA SANTANA SEVERINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT0021149A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASTORE IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

INDIANARA BERTOLDO VESTENA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007514-51.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 48.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, 

JUROS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, PROVAS, 

DEPOIMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LARA 

SANTANA SEVERINO Parte Ré: RÉU: VASTORE IMOBILIARIA LTDA - ME, 

INDIANARA BERTOLDO VESTENA Vistos etc. Lara Santana Severino 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de 

Indébito em face de Vastore Imobiliária LTDA e Indianara Bertoldo Vestena 

Ribeiro, ambos qualificados na inicial. O Requerente objetiva, em sede de 

tutela de urgência, que as Requeridas sejam compelidas a restituir o valor 

de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com os devidos acréscimos, sob o 

argumento, em síntese, que o montante foi pago indevidamente à requerida 

Vastore Imobiliária LTDA. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida 

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

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

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

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

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunais, 2015). Observa-se que a Requerente pretende a restituição de 

valores pagos à requerida, sob o argumento que o pagamento é abusivo, 

todavia, tal provimento não pode ser analisado liminarmente, pois trata da 

resolução parcial da lide, em claro detrimento aos princípios 

constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Inviável neste 

momento processual o deferimento da tutela pretendida, pois na verdade 

diz respeito ao mérito da presente demanda, haja vista a necessidade de 

averiguar se a cobrança do referido montante por parte da Requerida foi 

ou não abusiva. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ PERMANENTE COM 

PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

ESCORREITA A AUTORIZAR A TUTELA ANTECIPATÓRIA. 1.I nviabilidade 

da concessão da medida antecipatória, por ausência de um dos requisitos 

legais e necessários, a que se refere o art. 273, I, do Código de Processo 

Civil, ou seja, verossimilhança do direito alegado, mediante prova 

inequívoca. 2. Tutela antecipada no sentido de condenar a seguradora ré 

ao pagamento do capital segurado, bem como efetuar o depósito do valor 

referente à indenização securitária, mostra-se descabida, pois se 

concedida à liminar pleiteada tal medida importaria na antecipação da 

solução de mérito, sem que houvesse a dilação probatória. 3. Ressalta-se, 

ainda, que eventual dano ocasionado em virtude do retardo injustificado no 

pagamento da indenização securitária, poderá ser objeto de reparação, 

mediante ação indenização. Situação esta que demonstra que não se está 

diante, também, de dano de natureza irreparável, ao menos não se 

vislumbra este de plano. 4. Os argumentos trazidos no recurso não se 

mostram razoáveis para reformar a decisão monocrática. Negado 

provimento ao agravo interno. (Agravo Nº 70040443061, Quinta Câmara 

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

Julgado em 26/01/2011) – grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

No caso concreto, o pedido liminar foi corretamente indeferido pelo D. 

Magistrado a quo, uma vez que se fosse integralmente atendido, haveria 

julgamento de mérito. Não é possível, sem prejuízo do Contraditório e do 

Devido Processo Legal, suspender os efeitos do contrato de promessa de 

compra e venda, ao menos em juízo de cognição sumária: para isso, 

necessária a angularização processual e a dilação probatória, sob o crivo 

do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. 

Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059064592, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

27/03/2014). (TJ-RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Vigésima Câmara Cível) - grifei. Assim, se fosse 

atendido o pedido da Autora importaria no julgamento antecipado do 

presente feito, eis que confundem-se com o mérito, de modo que o 

indeferimento faz-se necessário. Diante do exposto, ausentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a 

tutela de urgência reivindicada pelo requerente. Defiro a assistência 

judiciária gratuita, conforme requerido, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 
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relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos, inverto o ônus da 

prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 09 de julho de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada 

na sala 04 da Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

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

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

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, 

via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007852-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM JOSE JOVELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO DIAS OAB - GO47361 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007852-25.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 47.180,80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ESTEVAM JOSE 

JOVELLI Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Estevam José Jovelli 

ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato de Crédito com Repetição 

de Indébito e Tutela Antecipada em face de Banco Pan S/A, ambos 

qualificados nos autos. O Requerente objetiva, dentre outros pedidos, a 

declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a exclusão de juros 

capitalizados e a exclusão de encargo moratório Relatado o necessário. 

Decido. Analisando a inicial, observo que, salvo melhor juízo, inexiste 

razão para o presente feito tramitar perante este Juízo, por versar sobre 

matéria de competência das varas especializadas em direito bancário 

desta Capital. Salienta-se que, emborae não haja manifestação neste 

sentido, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida 

de ofício por este Juízo. Acerca da competência das Varas de Direito 

Bancário instauradas nesta Comarca, o Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça editou o provimento 004/2008/CM, que atribuiu nova 

competência às varas judiciais desta Capital, vejamos: “(...) I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. 

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

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

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

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

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se 

da competência dessas unidades as ações de competência de reparação 

de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação 

de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. (...)” – grifei. No caso, o 

Requerente discute o contrato firmado entre as partes e cobrança de 

valores abusivos, o que por si só indica a competência exclusiva das 

Varas de Direito Bancário desta Capital, conforme prevê o provimento 

supramencionado. Desse modo, configurada a incompetência em razão da 

matéria, a remessa do presente feito à uma das varas especializadas é 

medida adequada ao caso. Nesse sentido é o entendimento recente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS E VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – NOTIFICAÇÕES DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DE UMA DAS 

VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. “A questão tratada na ação 

de obrigação de fazer afeta ao consórcio é matéria de competência das 

varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de 

competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído 

pelo art. 1º, I, parágrafo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM” (TJMT – 1ª 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 122384/2014 – 

Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 07/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015). (CC 133647/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017). Diante do exposto, e com 

base no Provimento n. 004/2008/CM, DECLARO este Juízo incompetente 

para processar e julgar o presente feito, devendo o mesmo ser remetido à 

uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital, mediante 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007869-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TARASOFF SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007869-61.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 46.285,55; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA Parte Ré: 

RÉU: FLAVIO TARASOFF SILVA - ME Vistos etc. Caramori Comércio de 

Caminhões LTDA ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Antecipação de Tutela c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c 

Cobrança de Multa Contratual em face de Qualimax Tecnologia, ambos nos 

autos. A Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida seja compelida a instalar os equipamentos adquiridos, 

concluindo o projeto firmado entre as partes, e a reparar os equipamentos 

novos que apresentaram defeito. Relatado o necessário. Decido. A tutela 

de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida quando 

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

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

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

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

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunais, 2015). No caso em exame, entendo que a probabilidade do 

direito resta caracterizada através dos documentos que acompanham a 

inicial, em especial o contrato de prestação de serviços celebrado entre 

as partes (id n. 12445769) e o termo de entrega/orientação de uso e 

manutenção/garantia (id n. 12445784), pois dão verossimilhança às 

alegações da Autora, de que houve a contratação e não houve a integral 
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prestação dos serviços. De igual modo, resta em evidência, ao menos 

neste momento processual, a urgência do pedido, pois os serviços se 

referem à segurança da empresa, implicando graves riscos em caso de 

não conclusão dos serviços. Desta forma, nesta fase de cognição 

sumária, por entender que estão presentes os requisitos exigidos em lei, a 

concessão da tutela de urgência reivindicada é medida adequada ao caso 

presente. Ressalto, no entanto, que o prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da medida é mais adequado e razoável à espécie. Sendo 

assim, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela provisória reivindicada para determinar que a Requerida cumpra 

integralmente o contrato de prestação de serviços firmado entre as 

partes, bem como, repare eventuais defeitos nos equipamentos 

instalados, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, 

do art. 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A melhor 

doutrina tem entendimento firmado que o ônus da prova não pode ser 

inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio da Teoria das Cargas 

Probatórias Dinâmicas. Em sintonia ao referido princípio e diante da 

autorização do texto de lei supracitado, possibilitando que o juiz poderá 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, bem como, em consonância com 

o que estabelece o art. 6º, inciso VIII, do CDC, em que estabelece que a 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, poderá ocorrer a inversão do ônus da 

prova. Isto posto, diante da hipossuficiente da parte autora, por ser 

considerada consumidora no termo estrito da lei, inverto o ônus da prova 

na forma pretendida. Com base no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para 09 de julho de 2018, às 08:00 

horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002910-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DE SOUZA ROMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0014111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002910-47.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARLI ALVES DE SOUZA ROMAO Parte Ré: RÉU: AYMORE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos etc. Marli Alves 

de Souza Romão ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Contratual com pedido de liminar c/c Indenização por Danos 

Morais em face de Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S.A., 

ambos qualificados na inicial. A Requerente pretende, em sede de tutela 

de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia é indevida, pois 

não possui relação comercial com a requerida. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência 

poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do 

direito se evidencia no documento que demonstra que o nome da 

Requerente foi inserido nos órgãos de inadimplentes (id n. 11700828), bem 

como, na afirmação da autora de que desconhece as dívidas cobradsa. O 

perigo de dano é notório, uma vez que a negativação, por si só, acarreta 

prejuízos à Requerente, restando comprovado, sem dúvida alguma, a 

urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta 

poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como não 

causará danos à instituição Requerida. Logo, pelas provas carreadas aos 

autos, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida 

faz-se necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata 

retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito 

quando este contesta, completamente, a relação jurídica subjacente à 

negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a produção de 

prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida 

antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o 

transcurso processual, as consequências deletérias inerentes aos 

registros negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, 

como é cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. 

Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do 

CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no 

DJE 01/06/2015). Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar a exclusão do nome da Requerente dos 

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

débitos em discussão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a 

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

Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, 

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

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

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

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

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

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

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 10:00 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

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

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. 

Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004945-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SOUZA CARBONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT0017827A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004945-77.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.545,93; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: AIRTON SOUZA 

CARBONATO Parte Ré: RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Airton Souza 

Carbonato ajuizou a presente Ação de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e pedido de Liminar em face de Banco BMG 

S/A, ambos qualificados nos autos. O Requerente relata que celebrou 

contrato de empréstimo consignado com o Requerente, com desconto em 

folha de pagamento. Alega que efetuou o pagamento integral da obrigação 

firmada com o Requerido, todavia, não cessaram os descontos. Aponta 

que os valores cobrados são indevidos. Requereu, em sede de tutela de 

urgência, que o Requerido cancele os descontos dos valores 

supostamente devidos. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida 

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

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

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

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

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribunais, 2015). Na hipótese em exame, entendo que o Requerente não 

demonstrou, ao menos neste momento processual, a probabilidade do 

direito para deferimento da tutela pleiteada, isso porque não trouxe 

qualquer documento que indique em quantas prestações haveria a 

quitação da obrigação, visando verificar se os descontos em folha de 

pagamento são ou não indevidos. Ou seja, há dúvidas quanto a cobrança 

ser ou não indevida, demandando a necessária instrução para solução da 

controvérsia. Não havendo o juízo de certeza, mas sim um juízo de 

probabilidade, a medida de urgência é de ser rejeitada. Neste termos 

decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO - 

MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO- SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA -PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - PRETENSÃO 

DE ENTREGA DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES 

DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se tratem 

de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as 

questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de 

instância. Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a 

presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se constatou nos 

autos, visto que os fatos alegados demandam a necessária instrução. (AI 

146132/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 

09/03/2017). Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência reivindicada. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus 

da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece 

que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 

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

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na 

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

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007136-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS TEIXEIRA (RÉU)

AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda ajuizou a 

presente Ação de Despejo por Denúncia Vazia com pedido de Tutela de 

Urgência em face de Isaias Teixeira e Auto posto Ipanema Ltda - EPP, 

todos já qualificados nos autos. A Autora objetiva reaver imóvel comercial 

localizado Rodovia MT 320, KM 35, Cidade Alta, Cep – 78500-000, 

Colíder/MT, locado para os Requeridos, motivado pelo não interesse na 

continuidade da locação. Argumenta ter notificado extrajudicialmente os 

Requeridos para que desocupassem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, 

contudo, não obteve êxito. Por fim, afirma que não restam alternativas 

senão buscar judicialmente o despejo com pedido de tutela de urgência. 

Com a inicial vieram os documentos. Relatado o necessário. Decido. A 

Tutela de urgência pleiteada deve ser deferida, vez que preenche os 

requisitos exigidos na Lei 8245/91. Acerca do despejo por denuncia vazia, 

o art. 59, §1º, VIII, da Lei 8245/91, que estabelece: “Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: VIII - o término do prazo da locação não 

residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou 

do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada”. Logo, 

para o deferimento de liminar de despejo por denuncia vazia, além do 

oferecimento de caução equivalente a três meses de aluguel, deverá 

ajuizar ação dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao término do prazo 

contratual ou do cumprimento de notificação. Feitas as necessárias 

ponderações, veio com a inicial prova inequívoca da existência da relação 

contratual (contrato de locação ID 12331340, ID 12331319, ID 12331330, ID 

12331341, ID 12331328 e ID 12331331, bem como, carta de autorização 

contida em ID 12331338), no qual se percebe as características alegadas 

na exordial. Ademais, observo que a Requerente notificou 

extrajudicialmente os Requeridos em 06/02/2018 e 07/02/2018 para que 

estes desocupassem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento, cumprindo com a determinação contida em Lei (Docs. de ID 

12331347, ID 12331346, ID 12331344 e ID 12331345). Somado a isso, a 

Requerente observou o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizar a presente 

lide, contados a partir do término do prazo para desocupação concedida 

na notificação extrajudicial, nos termos do art. 59, §1º, VIII da Lei 8245/91. 

Por fim, verifico que a Requerente forneceu caução no valor de três 
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aluguéis representada por 2.000 (dois mil) litros de gasolina de sua 

propriedade, conforme se vê documento de ID 12331353. Trago a baile 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o 

assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – IMÓVEL 

NÃO RESIDENCIAL – DENÚNCIA VAZIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

ELENCADOS NO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº. 8.245/91 – RECURSO 

DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 59, § 1º, 

VIII, da Lei nº. 8.245/91, a liminar para desocupação do imóvel não 

residencial locado poderá ser concedida quando a ação de despejo tenha 

sido promovida em até 30 (trinta) dias do término do prazo para o 

cumprimento voluntário da notificação, mediante caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, deve ser deferida, inaudita altera 

pars, a medida liminar para desocupação do imóvel. (TJMT - AI 

29464/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, 

Publicado no DJE 30/06/2016). Sendo assim, presentes os requisitos 

exigidos em Lei, o deferimento da liminar pretendida faz-se necessário. 

Diante do exposto, presentes os requisitos estabelecidos na Lei 8245/91, 

DEFIRO a liminar pretendida para determinar a saída dos Requeridos do 

imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, todavia, a medida fica condicionada 

a caução fornecida, sob pena de despejo forçado. Em contrapartida, em 

observância ao art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, fixo em 03 (três) meses 

de aluguel o valor da caução, como condição sine qua non para a 

execução da medida judicial do despejo antecipado Expeça-se o termo de 

caução do objeto fornecido na nota fiscal juntada em ID 12331353. 

Assinado o termo de caução, expeça-se imediatamente o mandado para 

citação e intimação da desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) 

dias, como fixado pelo presente decisum. Em que pese a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil/2015, verifico que a hipótese dos autos não 

há que se falar na designação prevista no artigo 334 do referido Código, 

posto o que dispõe o artigo 1.046 deste Códex. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente no prazo legal, consignando no 

mandado as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000910-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO VELHO SHOPPING S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB - RO635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, 

com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Sirva a presente decisão como mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019554-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SANTANA 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019554-02.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROSANA 

SANTANA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda à inicial, com seus 

documentos, e por consequência, defiro a assistência judiciária gratuita, 

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

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

2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

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

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELESSON ALVES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000851-23.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 9.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WELESSON ALVES BARROS Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Estando o feito na 

fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises 

necessárias. A requerida alegou que o Requerente não possui interesse 

processual, eis que não buscou o recebimento do benefício na via 

administrativa. Sem razão a parte requerida, haja vista que o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade 

da jurisdição, senão vejamos: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão 

que sendo inviável efetuar o pedido na via administrativa, com 

consequente recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o 

acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 
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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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de 

agir por falta de pedido administrativo. No mais, legitimas as partes e 

estando estas legalmente representadas, nada havendo mais a sanar, dou 

o feito por saneado, já que presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação. Entendo que se faz necessária a produção de prova 

pericial requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo 

no que concerne a invalidez da autora, bem como o seu grau. Assim, 

nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser 

encontrado no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones 

(065) 9641-7100 e 9635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia, bem como já 

fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais) atenta à 

relevância da demanda e complexidade fática da demanda e verificando 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializados, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

Requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à pericia no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito acima nomeado para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste a concordância da nomeação. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos. Depositado o 

valor da perícia fica consignado que o valor integral será pago na entrega 

do laudo pericial. Após, intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora 

para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes 

e assistentes técnicos. O Requerente deverá ser intimado pessoalmente 

para comparecimento ao ato, sob pena de preclusão da produção da 

referida prova. Do laudo, às partes. Retifique o polo passivo junto ao 

sistema PJE, para constar como requerida a SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006546-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CHARGAS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006546-55.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 56.078,81; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

(93)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, BENFEITORIAS, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARIA APARECIDA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: LUCAS CHARGAS 

DA SILVA Vistos etc Sendo as partes legítimas, estando devidamente 

representadas e inexistindo preliminar a ser sanada, dou o feito por 

saneado. Observando que o Código de Processo Civil estabeleceu 

incentivo aos meios alternativos de solução de conflitos (artigo 3, §3º, do 

Código de Processo Civil) e ante possibilidade de conciliação, conforme 

manifestação do Requerido em sua defesa, determino a remessa dos 

autos à Central de Conciliação deste Fórum para agendamento de 

audiência conciliatória. Com o agendamento, intimem-se as partes na 

pessoa de seus patronos para comparecimento, salientando que a 

ausência injustificada caracterizará ato atentatório à dignidade da justiça. 

As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

e justifiquem as provas que pretendem produzir, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023102-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MOREIRA DA SILVA OAB - MT18624/O (ADVOGADO)

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633/O (ADVOGADO)

LAERTE JACIEL SCALCO OAB - MT18629/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA ROSA OAB - MT16099/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023102-69.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 11.073,10; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS HORA 

DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: MARCIA REGINA DA ROSA Vistos 

etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, 

passo às análises necessárias. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada pela Requerida em sua contestação, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Sendo as partes legítimas, estando devidamente 

representadas e inexistindo preliminar a ser sanada, dou o feito por 

saneado. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, 

restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das 

partes determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017162-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT0018244A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017162-26.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 4.230,92; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, Despesas Condominiais]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE CHARBEL MALOUF Parte Ré: RÉU: 

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 

357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

Encontra-se pendente de apreciação o pedido de condenação do 

Requerente ao pagamento da multa prevista no artigo 334, §8º, do Código 

de Processo Civil. Observo do termo de sessão de conciliação (id n. 

4773004) que o Requerente não compareceu ao ato e nem apresentou 
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justificativa para a falta. Em assim sendo, resta evidenciado que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentório à dignidade da justiça, 

motivo pelo qual condeno o Autor ao pagamento de multa que fixo em 1% 

(um por cento) sobre o valor da causa, cujo montante deverá ser revertido 

em favor do Estado, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo 

Civil. Sobre a multa acima fixada incide correção monetária desde o 

ajuizamento da demanda, pois é o momento em que o valor atribuído à 

causa passou a sofrer os efeitos corrosivos da inflação, e juros 

moratórios a partir da publicação da presente decisum. No mais, sendo as 

partes legítimas, estando devidamente representadas e inexistindo 

preliminar a ser sanada, dou o feito por saneado. Com a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz 

de ofício ou por requerimento das partes determinar as provas que se 

fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003087-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAZULMIRO MILANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

J. B. PEREIRA - MOVEIS - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 12212428, bem como 

seus documentos. Defiro os benefícios da gratuidade judicial, nos termos 

do art. 98 do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de 

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

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

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

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

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

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

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

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 09:00 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Consigno 

que o presente feito possui prioridade em sua tramitação em razão da 

parte autora ser pessoa idosa, nos termos do art. 1048, I, do Código de 

Processo Civil, proceda a devida identificação no sistema. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003716-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA SILVA ROCIOLI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Jaime da Silva Rocioli Junior ajuizou a presente Ação 

Reparação por Danos Morais e Materias c/c Rescisão de Contrato com e 

pedido de Tutela de Urgência em face de Ford Motors Company Brasil Ltda 

e Citavel Distribuidora de Veículos Ltda, todos já qualificados na inicial. 

Aduz ter adquirido junto a segunda Ré, o veículo novo Ford Ecosport FSL 

AT1 6B Flex, cor branca, Placa QBR-9281, Ano/Modelo 2016/2017, Chassi 

9BFZB55P2H8618864, com câmbio automatizado, fabricado pela primeira 

Ré, no valor de R$78.290,00 (setenta e oito mil duzentos e noventa reais). 

Alega que desde que adquiriu o veículo o mesmo apresenta problemas, 

sendo o mesmo levado a oficina da demandada com problemas no câmbio 

por diversas vezes, todavia, sem êxito no conserto do defeito. Pleiteia em 

sede de tutela de urgência a determinação às Requeridas para que 

efetuem a troca do veículo por outro da mesma espécie e em plenas 

condições de uso, no praz a ser assinalado por este Juízo. Com a inicial 

vieram documentos. Emenda a inicial contida em ID 12320179. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo a emenda a inicial contida em ID 12320179, 

bem como, seus documentos. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

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

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). No caso em 

exame verídico que a probabilidade do direito esta consubstanciada na 

nota fiscal de compra do veícula zero KM objeto dos autos junto a 

segunda Requerida (ID 11818620), no Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo (ID 11818771), nas notas fiscais relativas a 

serviço de guincho em razão do defeito apresentado pelo veículo (ID 

11818657 e ID 11818795) e pelas ordens de serviços abertas perante a 

segunda Requerida (ID 11818690, ID 11818719, ID 11818727, ID 

11818738, ID 11818745 e ID 11818807). No caso em tela, o autor está 

sofrendo um dano real, diante da impossibilidade de utilização de um 

automóvel zero km adquirido na concessionária autorizada pela fábrica, 

pois em momento algum poderá utilizar o veículo adquirido nas condições 

em que se encontra, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo 

do dano, requisitos imprescindíveis apresentados no artigo 300, do Código 

de Processo Civil e seus parágrafos. Resta salientar que o perigo da 

irreversibilidade (§ 3º, artigo 300, do novo CPC), como circunstância 

impeditiva da tutela de urgência, inexiste, no presente caso, face a 

grandeza do poder geral de cautela deste Juízo, que a qualquer tempo 

poderá determinar, antes da prestação jurisdicional definitiva, o retorno ao 

status quo ante. Desta forma, nesta fase de cognição sumária, por 

entender que estão presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão 

da tutela de urgência reivindicada é medida adequada ao caso presente. 

Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes os 
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requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro 

liminarmente a tutela de urgência reivindicada, para determinar que as 

Requeridas procedam a substituição do veículo por outro da mesma 

espécie, no prazo de 15 (quinze) dias. Com base no artigo 297 do Novo 

CPC, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de 

descumprimento da presente, até o limite máximo de 10 (dez) dias. No que 

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

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

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

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

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

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

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

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, concedo à parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Com base no artigo 334 do novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 10 de julho de 2018, às 

09:00 horas, a ser realizada na Sala 01 da central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, novo CPC). Consigne-se que a parte 

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

§3º, novo CPC). Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo para 

apresentação de contestação (art. 335 do novo CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033827-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. CALDAS DE SOUZA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO OAB - RS47143 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LMG ROUPAS LTDA (RÉU)

MALWEE MALHAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 11369737, bem como, 

seus documentos, por consequência, determino a inclusão no polo 

passivo dos requeridos José Carlos de Souza e Tania Regina Caldas 

Souza. Defiro à parte Autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 

de agosto de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida 

observando os endereços indicados na inicial (ID 10559722), bem como, 

na petição de ID 11369737, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

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

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038705-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON WEIPPERT DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 12028079. Defiro à 

parte Autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

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

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

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

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002470-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAISAL MOHAMAD SALHA OAB - SP283354 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAPEZAL ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

PARECIS ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 12292984, bem como 

seus documentos. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a parte Executada para 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 

do Código de Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade 

da parte Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do 

Código de Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o 

cumprimento do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se 

na mesma oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não 

sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens 

quanto se façam necessários para garantia da execução, nos termos do 

artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de 

Processo Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no 

prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. Por fim, 

considerando que a petição inicial foi juntada em duplicidade, proceda a 

exclusão do documento de ID 11622606. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002309-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOROSA S A AGRO PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Djalma Rezende Sociedade Individual de Advocacia Eirelli opôs 

embargos declaratórios em face da decisão proferida em ID 11955941, 

afirmando que a mesma possui vícios. Certificada a tempestividade dos 

Embargos de Declaração, os autos vieram conclusos para decisão. 

Relatado o necessário. Decido. Sendo tempestivos os Embargos opostos, 
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os recebo e passo a apreciá-los. A parte embargante elege matéria já 

superada no feito para reabertura de discussão, uma vez que a decisão 

objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição 

da República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser 

aclarada por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios 

previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, 

visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, é o 

denominado recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do 

presente embargos de declaração é a irresignação em relação ao 

conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Neste sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam 

para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi 

fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria alegada, 

expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante do 

exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão de ID 

11726781. Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022982-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PERECIN NOCITI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022982-26.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TATIANA PERECIN NOCITI Parte Ré: REQUERIDO: SERASA 

S.A. Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de 

Processo Civil, passo às análises necessárias. A Requerida arguiu a 

existência de conexão entre a presente ação e os processos de n. 

1023138-14.2016 e 1023136-44.2016. Ocorre que, analisando os autos de 

cód. 1023136-44.2016 em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, observei que aquela demanda é idêntica à presente, possuindo 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. A par 

destes fatos evidencia-se na realidade o fenômeno processual previsto 

pelo artigo 337, § 1º, 2º, e 3º, do Código de Processo Civil, a saber, a 

litispendência, conforme extrai-se dos dispositivos, in verbis: Art. 337 (...) 

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 

3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Acerca do 

tema, discorre o doutrinador Humberto Theodoro Júnior: “Ocorre 

litispendência, segundo o Código ‘quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada’ (art. 301, §1.º) e que ainda esteja em curso, pendendo de 

julgamento (§3.º). Define, outrossim, o §2.º do mesmo artigo, o que se 

deve entender por ação idêntica, dizendo que, para haver litispendência, é 

necessário que nas duas causas sejam as mesmas as partes, a mesma a 

causa de pedir, e o mesmo o pedido...” (In Curso de Direito Processual 

Civil, vol. I, 26.ª, Forense, pág. 380). Nesse sentido, o Superior Tribunal de 

Justiça já se posicionou: “PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. 

MANDADO DE SEGURANÇA VERSANDO O MESMO PEDIDO FORMULADO 

EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE AÇÃO 

ORDINÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

QUE MANTEVE A DECISÃO INDEFERITÓRIA. COISA JULGADA. 1. A ratio 

essendi da litispendência interdita à parte que promova duas ações 

visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor 

formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma 

causa petendi. 2. Consectariamente, por força da mesma é possível 

afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao 

"mesmo resultado"; por isso: electa una via altera non datur. 3. In casu, o 

pedido referente a não inscrição da empresa no CADIN veiculado no 

Mandado de Segurança impetrado pela empresa ora recorrente consta, 

com a mesma extensão, como pedido de tutela antecipada, em Ação 

Ordinária. (...)” (STJ - REsp: 948580 RJ 2007/0102923-9, Relator: Ministro 

LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/10/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 16/10/2009). Sendo assim, o reconhecimento da 

litispendência faz-se necessário, inclusive de ofício por tratar de matéria 

pública, devendo o presente feito ser extinto sem resolução de mérito. 

Ressalta-se que a Requerente foi intimada para impugnar a alegação de 

existência de conexão, todavia quedou-se inerte, não havendo que se 

falar em decisão surpresa sobre o assunto. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente Ação Indenizatória ajuizada por Tatiane Perecin Nociti 

em face de Serasa S.A. Sem custas, dado a assistência judiciária gratuita. 

Condeno a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará 

suspensa por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo Código 

(justiça gratuita). Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010744-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARAUJO 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010744-38.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO 

PAULO DE ARAUJO DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. João Paulo de Araujo da 

Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no Autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 
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nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10516837) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em um dos dedos da mão 

direita, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo 

de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 22/02/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), que condiz ao 
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montante referente à lesão de intensa repercussão em um dos dedos da 

mão direita (75% de 10%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, aliado ao artigo 85, §8º, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010598-94.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELIEZER SILVA DE 

ALMEIDA Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Eliezer Silva de Almeida ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Bradesco Auto/RE Companhia 

de Seguros, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 
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BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10478674) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 26/01/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no tornozelo esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011066-58.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WILTON ARAUJO DA CRUZ Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Wilton Araújo da Cruz ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
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ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10520454) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no joelho esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 03/04/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no joelho esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fabiulo Borges da Silva 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10478937) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 06/01/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão no membro 

superior esquerdo (75% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a 

partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal 

de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Por fim, entendo que não há que se falar em litigância de má-fé 

por parte da Requerida, pois, embora o argumentado pelo Autor, não resta 

caracterizado na espécie nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Marcos Ferreira Soares ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço do 

autor e a ocorrência da prescrição do direito do autor. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar 

como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A respeito da preliminar de carência 

da ação por faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da 

ausência de comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

do Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, 

não há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, 

a declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere à alegação da ocorrência 

de prescrição, entendo que a mesma não ocorreu, vejamos. No caso em 

exame, o acidente ocorreu em 16/06/2013, logo, teoricamente o prazo 

prescricional se daria em 16/06/2016 (206, § 3º, IX, do Código Civil e 

Súmula 405 do STJ), contudo, é ponto incontroverso nos autos que a 

parte Requerente apresentou pedido administrativo em 08/07/2014 e a 

negativa se deu em 04/08/2014, conforme se vê da contestação 

apresentada pela seguradora Requerida (página 05 da referida peça). 

Com efeito, tem-se que o prazo prescricional restou suspenso com a 

apresentação de pedido administrativo, iniciando a contagem do prazo 

prescricional a partir da ciência da negativa do pagamento, questão 

inclusive sumulada perante o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 

"Súmula 229 do STJ:"O pedido do pagamento de indenização à seguradora 

suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da 

decisão". A propósito: "CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO 

PRAZO. A comunicação do sinistro suspende o prazo para a propositura 

da ação de cobrança do seguro, não o interrompe; se a seguradora se 

recusar a pagá-lo, o prazo de prescrição, já consumido em parte, volta a 

fluir no ponto em que foi suspenso, de modo que a ação judicial deve ser 

ajuizada antes que se esgotem os dias restantes. Recurso especial 

conhecido e provido". (STJ, Resp 160311/SP, rel.: Min. Ari Pargendler, 

Terceira Turma, j. 22-05-2001, DJ 13-08-2001 p. 143, JBCC vol. 193 p. 

262, RSTJ vol. 146 p. 221). "RECURSO ESPECIAL. SEGURO. 

BENEFICIÁRIO. LAPSO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO 

SINISTRO. FLUÊNCIA. PRAZO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. A 

indenização prevista em contrato de seguro torna-se juridicamente exigível 

pelo beneficiário no momento em que ocorre o sinistro, ocasião em que 

começa a fluir o prazo prescricional da pretensão de cobrança da 

indenização. Se, porém, formulado requerimento administrativa haverá 

suspensão da fluência até a ciência inequívoca da recusa do pagamento 
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pela seguradora, quando voltará o prazo a fluir normalmente. Aplicação da 

Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça. (...)". (STJ, REsp 685859/MG, 

Rel.: Castro Filho, Terceira Turma, j.: 11-10-2005, DJ 07-11-2005 p. 273) 

Desse modo, considerando a interrupção do prazo prescricional, com a 

apresentação de pedido administrativo e consequente negativa da 

indenização em 04/08/2014 conforme a própria Requerida alegou, bem 

como, que a presente ação foi ajuizada em 27/09/2016, tem-se que não se 

consumou o prazo prescricional de três anos estabelecido no artigo 206, § 

3º, IX do Código Civil, o qual se encerraria em 04/08/2017. Afasto, pois, a 

prejudicial de prescrição. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 5495401) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura crânio facial, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 16/06/2013, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de média repercussão em estrutura crânio facial (50% 

de 100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da 

ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), cujo montante deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da 

data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005927-28.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANGELA 

GONCALVES Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Angela Gonçalves ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros, ambos já qualificados e representados nos autos. 

A Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 
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argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9603402) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no segmento da coluna 

lombar, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 09/07/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no segmento coluna lombar (75% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007876-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL BENEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007876-87.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EMANOEL BENEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA Parte Ré: RÉU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Emanoel Benedito 

Figueiredo de Souza ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. No mérito, argumenta acerca da insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, do nexo causal não comprovado, 

bem como, da inexistência de prova da invalidez. Afirma que pagou na via 

administrativa a importância de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pelo autor, não havendo o que se falar em 

ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a preliminar em 

questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 10088526) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente no segmento da coluna lombar, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 
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11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 22/11/2014, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no 

segmento da coluna lombar (50% de 25%). No entanto, observo que a 

Requerida efetuou o pagamento de valor a maior que o apurado na perícia, 

cujo pagamento não foi alvo de impugnação por parte do Requerente. 

Desta forma, em razão do pagamento integral do seguro obrigatório na 

esfera administrativa, não há que se falar na existência de 

responsabilidade da Requerida. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

IMPROCEDENTE os pedidos da Ação ajuizada por Emanoel Benedito 

Figueiredo de Souza em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros. Condeno o Requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código (justiça gratuita). Sem custas, ante a assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011937-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MOREIRA (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011937-88.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA MOREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Ana Moreira ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 
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que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10805165) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

19/06/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no pé direito (50% de 50%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021581-55.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GESIEL NOGUEIRA DIAS Parte Ré: 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Gesiel Nogueira Dias ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 
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contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e carência 

da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, pugna 

pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10896408) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura crânio facial, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

28/02/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 
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limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de leve 

repercussão na estrutura crânio facial (25% de 100%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 

85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020613-25.2017.8.11.0041
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020613-25.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GABRIELA REIS DE QUEIROZ Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Gabriela Reis de Queiroz ajuizou a presente Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e carência 

da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, pugna 

pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 
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FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10897212) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura crânio facial, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

18/03/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de leve 

repercussão na estrutura crânio facial (25% de 100%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 

85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009340-49.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSEMBERG BALIEIRO DE 

MORAES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Rosemberg Balieiro de Moraes ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 
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administrativo prévio, e carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10090478) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro direito, quantificada 

como de residual repercussão (10%). Das provas carreadas aos autos, 

em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal 

entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

31/12/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 
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11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à lesão de 

residual repercussão no ombro direito (10% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 337,50 

(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006239-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROBERT SOARES CORREA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006239-04.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MICHEL 

ROBERT SOARES CORREA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Michel Robert Soares Correa ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 
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AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10088598) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 17/12/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no 

tornozelo esquerdo (50% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a 

partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal 

de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

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

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011654-65.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDOMIRO VIEIRA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Valdomiro Vieira 

Dias ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Dpvat em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., todos 

qualificados e representados nos autos. A Requerida foi citada e 

apresentou sua contestação, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de 

litispendência em razão da existência da ação idêntica de número 

1014780-60.2016, em trâmite perante a 10ª Vara Cível desta Comarca. 

Intimado a se manifestar, o Requerente concordou com a existência da 

litispendência, todavia, requereu a desistência da ação (ID 12402562). 

Relatado o necessário. Decido. Observa-se que a ação de número 

1014780-60.2018 em trâmite junto ao Juízo da 10ª Vara Cível desta Capital 

é idêntica ao presente feito, possuindo as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e os mesmos pedidos, tanto, que a parte autora nem impugnou o 

pedido de reconhecimento da litispendência. A par destes fatos evidencia 

o fenômeno processual previsto pelo artigo 337, § 1º, 2º, e 3º, do Código 

de Processo Civil, a saber, a litispendência, conforme extrai-se dos 

dispositivos, in verbis: “Art. 337 (...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma 

ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação 

que está em curso. Acerca do tema, discorre o doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior: “Ocorre litispendência, segundo o Código ‘quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada’ (art. 301, §1.º) e que ainda esteja 

em curso, pendendo de julgamento (§3.º). Define, outrossim, o §2.º do 

mesmo artigo, o que se deve entender por ação idêntica, dizendo que, 

para haver litispendência, é necessário que nas duas causas sejam as 

mesmas as partes, a mesma a causa de pedir, e o mesmo o pedido...” (In 

Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 26.ª, Forense, pág. 380). Nesse 

sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou: “PROCESSUAL 

CIVIL. LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA VERSANDO O 

MESMO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 
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DA TUTELA EM SEDE AÇÃO ORDINÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO INDEFERITÓRIA. 

COISA JULGADA. 1. A ratio essendi da litispendência interdita à parte que 

promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre 

quando o autor formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido 

fundado na mesma causa petendi. 2. Consectariamente, por força da 

mesma é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais 

ações conduzem ao "mesmo resultado"; por isso: electa una via altera non 

datur. 3. In casu, o pedido referente a não inscrição da empresa no CADIN 

veiculado no Mandado de Segurança impetrado pela empresa ora 

recorrente consta, com a mesma extensão, como pedido de tutela 

antecipada, em Ação Ordinária. (...)” (STJ - REsp: 948580 RJ 

2007/0102923-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

06/10/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2009). 

Sendo assim, o reconhecimento da litispendência faz-se necessário, 

devendo o presente feito ser extinto sem resolução de mérito. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente Ação ajuizada por VALDOMIRO VIEIRA DIAS 

em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., sem resolução do mérito. Sem custas, dado a assistência judiciária 

gratuita. Condeno o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará 

suspensa por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo Código 

(justiça gratuita). Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014842-66.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CRISTINA APARECIDA INASO 

Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Cristina Aparecida Inaso ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 
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839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11143376) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

15/12/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro superior direito (50% de 70%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006417-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIELSON CORREIA FERREIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006417-50.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JADIELSON 

CORREIA FERREIRA Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Jadielson Correia Ferreira ajuizou a presente Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e 

inépcia da inicial, haja vista que não houve a juntada dos documentos 

necessários à propositura da ação. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 
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acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é inepta, 

pois veio desacompanhada dos documentos necessários à propositura da 

demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de pedir e contém 

pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é perfeitamente 

compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia da inicial, por 

não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos 

do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta forma, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10107339) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 20/03/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025701-44.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: WILLIAN MARCIO DA CRUZ 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Willian Marcio da Cruz Rodrigues ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, e inépcia da inicial, haja vista que não houve a 

juntada dos documentos necessários à propositura da ação. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, 

o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

11463839) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

ombro direito, quantificada como de média repercussão (50%), e na 
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estrutura crânio facial, quantificada como de residual repercussão (10%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas 

pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional dos membros 

lesionados em razão do sinistro ocorrido em 08/07/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional dos membros lesionados, o artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo 

que o Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no tornozelo direito (50% de 25%), assim como de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), referente à lesão de 

residual repercussão na estrutura crânio facial (10% de 100%), 

totalizando a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014511-84.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOACY PAZ DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Joacy Paz de Souza 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 
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Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11145789) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 08/03/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015798-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (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)

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015798-82.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Maria José dos Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança 
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do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11161127) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%), e na estrutura torácica, 

quantificada como de residual repercussão (10%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e as lesões sofridas pela Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional dos membros 

lesionados em razão do sinistro ocorrido em 13/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no ombro esquerdo (75% de 25%), assim como de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), referente à lesão na 

estrutura torácica de residual repercussão (10% de 100%), totalizando a 

importância de R$ 3.881,25 (três mil e oitocentos e oitenta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 3.881,25 (três mil e oitocentos e oitenta 

e um reais e vinte e cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010335-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDESIO DE AMORIM (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:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010335-62.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARCIO EDESIO DE AMORIM Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marcio Edesio de Amorim 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, , ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor, e inépcia da 

inicial, haja vista que não houve a juntada dos documentos necessários à 

propositura da ação. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 
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ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. A Requerida alega, preliminarmente, que a 

inicial é inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, 

o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

10467562) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente na 

estrutura neurológica, quantificada como de intensa repercussão (75%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 08/08/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de intensa repercussão na estrutura neurológica (75% 

de 100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da 

ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022764-95.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EVERTON ASSOLINI FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Everton Assolini Ferreira 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 104 de 566



ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7352239) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 19/07/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no punho 

esquerdo (50% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Saliento a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade 

da medida provisória 451/08, bem como da Lei 11945/2009, posto que a 

questão já fora objeto da ADIN 4.627/DF, julgada improcedente que restou 

assim ementada: EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA 

DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 

REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES 

PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃODO 

SEGURO DPVAT.2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS 

PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB 

ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O 

TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADEDAS 

NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA 

CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM 

SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O 

NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 

SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS 

ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 

PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA 

NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO 

TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE 

CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO 

SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 

ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO VALORDA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO 

DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) 

IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 

30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX 

- julgada EM 23.10.2014 – Publicada em 03.12.2014). Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022138-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO PRUDENCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022138-76.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADELCIO 

PRUDENCIO DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Adelcio Prudencio da Silva ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, e ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna 

pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 
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NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7357189) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

04/10/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão em um dos pés (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Vistos etc. Maria dos Anjos de Alcântara Bezerra ingressou com a 

presente Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Cobrança e 

Aluguéis e Acessórios em desfavor de Valtuir Ferreira Silva, ambos já 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos contidos na inicial ID 

6727774. Sustenta o descumprimento do contrato diante de inadimplência 

das prestações atinentes ao aluguel, bem como, os acessórios da 

locação. Pugna pela procedência dos pedidos, com a desocupação do 

imóvel, rescisão do contrato, pagamento das prestações e acessórios em 

atrasos com juros e correção monetária, totalizando o valor de 

R$29.872,77 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta 

e sete centavos), atualizados quando da propositura da ação. Com a 

inicial vieram documentos. O Requerido foi devidamente citado em ID 

9807383, todavia, se manteve inerte não apresentando defesa nos autos, 

conforme certidão de ID 11316134 e ID 11676692. Manifestação do 

Requerente em ID 11671190. Relatado o necessário. Decido. Nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de 

outras provas, até pelo entendimento sedimentado dos tribunais, em 

sintonia com o artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal que assegura 

duração razoável do processo passo ao julgamento antecipado da lide. De 

inicio, observo que o Requerido Valtuir Ferreira Silva foi devidamente 

citado em documento de ID 9807383, todavia, se manteve inerte e não 

apresentou defesa (certidões de ID 11316134 e ID 11676692), de modo 

que, decreto a revelia da mencionada parte. Pugna a Requerente, além do 

despejo e rescisão do contrato firmado, o pagamento dos aluguéis 

vencidos atinentes ao contrato de locação avençado entre as partes, bem 

como, os débitos relativos aos acessórios da locação (IPTU, conta de 

energia e água). Adentrando-se diretamente no mérito desta ação, 

denota-se que a Requerente entabulou contrato de locação com o 

Requerido (ID 6727785 e ID 6727787), em que este se comprometeu em 

adimplir as prestações relativas a locação e demais encargos do imóvel 

residencial localizado na Rua Zulmira Canavarros, número 312 B, Bairro 

Centro, nesta Capital. No entanto, ressalto que o pedido da Requerente foi 

expresso acerca do pronunciamento deste Juízo sobre possível despejo 

do Requerido, com a cobrança dos aluguéis e encargos da locação. Com 

efeito, a Requerente narra que deixou o Requerido de adimplir com 

prestações atinentes ao aluguel do imóvel e demais encargos, estando em 

mora em relação aos meses de aluguel desde fevereiro de 2016, as 

contas de água e energia desde o ano de 2013, além do IPTU do imóvel 

desde o início da locação (2007). No que tange à oportunidade de defesa, 

o Requerido foi devidamente citado e quedou-se inerte nos autos, 

deixando de apresentar defesa, aplicando ao presente caso os efeitos da 

presunção de veracidade dos fatos contidos na inicial, nos termos do art. 

344, do CPC. Ressalto que no caso em comento não há incidência dos 

casos previstos no art. 345, do CPC e, portanto, os efeitos da revelia 

devem ser aplicados, conforme já mencionado acima. Ademais, a 

Requerente notificou extrajudicialmente o Requerido, conforme se vê nos 

documentos contidos em ID 6727790. Importante ressaltar que nos autos 

há comprovação do não pagamento dos aluguéis, bem como, dos 

acessórios declarados na inicial, corroborado pela ausência de prova em 

contrário, por si só configuram a procedência da ação. É nesse sentido a 

legislação em vigor (Lei n°. 8.245/1991): Art. 9º A locação também poderá 

ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em decorrência da prática de 

infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do 

aluguel e demais encargos; (Grifei) Assim, inexistindo prova do 

adimplemento da dívida oriunda do contrato de locação firmado entre as 

partes, a rescisão do mesmo é medida adequada ao caso em tela. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C EXECUÇÃO 

E DESPEJO – INÉPCIA RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MORA 

INTERCORRENTE CARACTERIZADA – RESCISÃO CONTRATAUL E 

DESPEJO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações fundadas na a falta de pagamento 

de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças 

de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, 

observar-se-á o seguinte: (...) V- os aluguéis que forem vencendo até a 

sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos 

vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos; 

(artigo 62. V, da Lei do Inquilinato). Não honrando o réu com os depósitos 

dos alugueis vencidos no curso da ação opera-se a mora intercorrente, o 

que autoriza a rescisão do contrato de locação e seu consequente 

despejo. Deferida a assistência judiciária gratuita, o pagamento das custas 

e honorários não se inclui na purgação da mora. (Ap 70986/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) . 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE 

ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO 

VERBAL – EXISTÊNCIA – MORTE DO LOCADOR PRINCIPAL – 

TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – ART. 11 

DA LEI 8.245/91 – INADIMPLEMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS 

ALUGUEIS – DEVER DE PAGAR – RESCISÃO DE CONTRATO - EXCEÇÃO 

DE USUCAPIÃO – RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO LOCATÍCIA - 

AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - ALEGAÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO 

POR BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE ADEQUADA FORMULAÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência de contrato verbal, 

verifica-se que a locação se estendeu por força de direito sucessório, 

vez que ela não se finda com a morte do titular do contrato, ainda que 

verbal. Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel 

alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á 

prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato. Comprovada a existência da locação, 

e em havendo o inadimplemento com os pagamentos dos alugueres, justo 

se faz a retomada do imóvel pelo Locador. A morte do locador não cessa, 

por si só, o vínculo locatício existente, o qual se transmite aos herdeiros. 

Igualmente, a ausência de novo ajuste acerca da locação não extingue o 

contrato, que se prorroga automaticamente por prazo indeterminado, na 

forma do art. 47 da mesma lei. Comprovado o vínculo locatício, assim como 

o inadimplemento dos aluguéis, deve ser desfeita a locação, impondo-se, 

em consequência a desocupação do imóvel e o pagamento dos valores 

devidos A relação locatícia entre as partes, através de contrato verbal, 

afasta os requisitos necessários para o acolhimento da exceção de 

usucapião sobre o imóvel - posse mansa e pacífica, animus domini e 

prescrição aquisitiva. O pleito de retenção por benfeitorias não se 

coaduna, por ausência de provas, incumbindo à parte de especificar 

exatamente o que realizou no imóvel e os valores que gastou. Ausente 

isto, não há direito. (Ap 66578/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017). Desse modo, tenho que o 

despejo do Requerido e a condenação no pagamento dos alugueres e 

acessórios atrasados é pertinente às parcelas relativas aos meses 

buscados na inicial até a data da efetiva desocupação do imóvel, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida 

e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o vencimento de cada 

obrigação. Diante do exposto, com fundamento no artigo 9º, III, da Lei n°. 

8.245/1991 c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

INTEGRALMENTE PROCEDENTE a presente Ação ajuizada por Maria dos 

Anjos de Alcantara Bezerra em face de Valtuir Ferreira Silva, para: 01) 

Decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; 02) 

Condenar o Requerido ao pagamento dos aluguéis atrasados vencidos até 

o dia da efetiva desocupação do imóvel, bem como, dos acessórios da 

locação, tudo acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida e 

correção monetária pelo índice INPC/IBGE, contados da época do 

respectivo vencimento de cada obrigação; e 03) Condenar o Requerido ao 

pagamento das custas e despesas judiciais, bem como, dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) no valor atualizado da 

condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação 

voluntária do imóvel pelo Requerido (art. 63, § 1º, “a” e “b”, da Lei 

8245/91), sob pena de ser efetuado o despejo, na forma do art. 65 da Lei 

8245/91. Expeça-se o competente mandado. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015203-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FABIO NASCIMENTO 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015203-20.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VAGNER 

FABIO NASCIMENTO DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vagner Fabio Nascimento 

da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio, ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço do 

autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 4959552) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura crânio 

facial, quantificada como de residual repercussão (10%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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 
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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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 15/03/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de residual repercussão na estrutura crânio facial (10% 

de 100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da 

ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 

85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022228-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BERNINE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022228-84.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JUAREZ BERNINE 

DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. JUAREZ BERNINE DOS SANTOS ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 
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incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6780463) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão direita, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

23/10/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão na mão direita (50% de 70%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021516-94.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.800,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO (92)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RR TORRES 

REPRESENTACOES EIRELI Parte Ré: RÉU: WAGNER SYLVESTRE Vistos 

etc. RR Torres Representações Eireli ingressou com a presente Ação de 

Despejo em desfavor de Wagner Sylvestre, ambos já qualificados nos 

autos. Sustenta o descumprimento do contrato diante de inadimplência das 

prestações atinentes ao aluguel e dos acessórios da locação. Pugna pela 

procedência dos pedidos, com a desocupação do imóvel, rescisão do 

contrato, pagamento das prestações e acessórios em atrasos com juros e 

correção monetária, totalizando o valor de R$5.330,34 (cinco mil trezentos 

e trinta reais e trinta e quatro centavos). Com a inicial vieram documentos. 

Em ID 4449076 a Requerente emendou a inicial comprovando o pagamento 

das custas e despesas processuais. A liminar de despejo foi concedida 

na decisão de ID 4667629. O Requerido foi devidamente citado em ID 

4873230, todavia, se manteve inerte não apresentando defesa nos autos, 

conforme certidão de ID 5791055. Manifestação do Requerente em ID 

6691480 pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Relatado o 

necessário. Decido. Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, não havendo necessidade de outras provas, até pelo entendimento 

sedimentado dos tribunais, em sintonia com o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal que assegura duração razoável do processo passo 

ao julgamento antecipado da lide. De inicio, observo que o Requerido 
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Wagner Sylvestre foi devidamente citado, todavia, se manteve inerte e não 

apresentou defesa (certidão de ID 5791055), de modo que, decreto a 

revelia da mencionada parte. Pugna o Requerente, além do despejo e 

rescisão do contrato, o pagamento dos aluguéis vencidos atinentes ao 

contrato de locação avençado entre as partes, bem como, os débitos 

relativos aos acessórios da locação (Energia e Multas contratuais). 

Adentrando-se diretamente no mérito desta ação, denota-se que a 

Requerente entabulou contrato de locação com o Requerido (ID 4270792, 

ID 4270806 e ID 4270818), em que este se comprometeu em adimplir as 

prestações relativas a locação do imóvel e demais encargos. No entanto, 

ressalto que o pedido da Requerente foi expresso acerca do 

pronunciamento deste Juízo sobre possível despejo do Requerido, com a 

cobrança dos aluguéis e encargos da locação. Com efeito, a Requerente 

narra que deixou o Requerido de adimplir com prestações atinentes ao 

aluguel do imóvel e demais encargos, estando em mora em relação aos 

aluguéis de maio a novembro de 2016 e as contas de energia dos meses 

de abril a setembro de 2016. No que tange à oportunidade de defesa, o 

Requerido foi devidamente citado e quedou-se inerte nos autos, deixando 

de apresentar defesa, aplicando ao presente caso os efeitos da 

presunção de veracidade dos fatos contidos na inicial, nos termos do art. 

344, do CPC. Ressalto que no caso em comento não há incidência dos 

casos previstos no art. 345, do CPC e, portanto, os efeitos da revelia 

devem ser aplicados, conforme já mencionado acima. Importante ressaltar 

que nos autos há comprovação do não pagamento dos aluguéis, bem 

como, dos acessórios declarados na exordial, corroborado pela ausência 

de prova em contrário, por si só configuram a procedência da ação. É 

nesse sentido a legislação em vigor (Lei n°. 8.245/1991): Art. 9º A locação 

também poderá ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em decorrência da 

prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de 

pagamento do aluguel e demais encargos; (Grifei) Assim, inexistindo prova 

do adimplemento da dívida oriunda do contrato de locação firmado entre as 

partes, a rescisão do mesmo é medida adequada ao caso em tela. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C EXECUÇÃO 

E DESPEJO – INÉPCIA RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MORA 

INTERCORRENTE CARACTERIZADA – RESCISÃO CONTRATAUL E 

DESPEJO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações fundadas na a falta de pagamento 

de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças 

de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, 

observar-se-á o seguinte: (...) V- os aluguéis que forem vencendo até a 

sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos 

vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos; 

(artigo 62. V, da Lei do Inquilinato). Não honrando o réu com os depósitos 

dos alugueis vencidos no curso da ação opera-se a mora intercorrente, o 

que autoriza a rescisão do contrato de locação e seu consequente 

despejo. Deferida a assistência judiciária gratuita, o pagamento das custas 

e honorários não se inclui na purgação da mora. (Ap 70986/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) . 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE 

ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO 

VERBAL – EXISTÊNCIA – MORTE DO LOCADOR PRINCIPAL – 

TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – ART. 11 

DA LEI 8.245/91 – INADIMPLEMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS 

ALUGUEIS – DEVER DE PAGAR – RESCISÃO DE CONTRATO - EXCEÇÃO 

DE USUCAPIÃO – RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO LOCATÍCIA - 

AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - ALEGAÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO 

POR BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE ADEQUADA FORMULAÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência de contrato verbal, 

verifica-se que a locação se estendeu por força de direito sucessório, 

vez que ela não se finda com a morte do titular do contrato, ainda que 

verbal. Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel 

alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á 

prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato. Comprovada a existência da locação, 

e em havendo o inadimplemento com os pagamentos dos alugueres, justo 

se faz a retomada do imóvel pelo Locador. A morte do locador não cessa, 

por si só, o vínculo locatício existente, o qual se transmite aos herdeiros. 

Igualmente, a ausência de novo ajuste acerca da locação não extingue o 

contrato, que se prorroga automaticamente por prazo indeterminado, na 

forma do art. 47 da mesma lei. Comprovado o vínculo locatício, assim como 

o inadimplemento dos aluguéis, deve ser desfeita a locação, impondo-se, 

em consequência a desocupação do imóvel e o pagamento dos valores 

devidos A relação locatícia entre as partes, através de contrato verbal, 

afasta os requisitos necessários para o acolhimento da exceção de 

usucapião sobre o imóvel - posse mansa e pacífica, animus domini e 

prescrição aquisitiva. O pleito de retenção por benfeitorias não se 

coaduna, por ausência de provas, incumbindo à parte de especificar 

exatamente o que realizou no imóvel e os valores que gastou. Ausente 

isto, não há direito. (Ap 66578/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017). Desse modo, tenho que o 

despejo do Requerido e a condenação no pagamento dos alugueres e 

acessórios atrasados é pertinente às parcelas relativas aos meses 

buscados na inicial até a data da efetiva desocupação do imóvel, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 

pelo IGP-M desde o vencimento de cada obrigação. Ressalto ainda, que é 

devida a multa contratual de 10% sobre o valor do aluguel (Cláusula 18ª), 

a multa no valor de três aluguéis vigentes à época do descumprimento 

contratual (Cláusula 21ª), bem como, o valor de R$300,00 (trezentos reais) 

referente a pintura do imóvel, conforme estabelecido na Cláusula 3ª, 

parágrafo único, do contrato firmado entre as partes (ID 4270792, ID 

4270806 e ID 4270818). No que se refere à condenação do Requerido em 

20% (vinte por cento) de honorários advocatícios e despejas judicias, 

entendo que o pedido não merece acolhimento uma vez que tal análise é 

de ônus exclusivo do Magistrado, conforme preceitua o art. 85 do Código 

de Processo Civil. Diante do exposto, com fundamento no artigo 9º, III, da 

Lei n°. 8.245/1991 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da inicial da presente Ação ajuizada por RR 

Torres Representações Eireli em face de Wagner Sylvestre, para: 01) 

Decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e 

tornar definitiva a liminar concedida na decisão de ID 4667629; 02) 

Condenar o Requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos até o dia da 

efetiva desocupação do imóvel, bem como, dos acessórios da locação, 

acrescido juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, contados 

da época do respectivo vencimento; 03) Condenar o Requerido ao 

pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

aluguel, multa no valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época do 

descumprimento contratual e multa no valor de R$300,00 (trezentos reais); 

e 04) Condenar o Requerido ao pagamento das custas e despesas 

judiciais, bem como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) no valor atualizado da condenação, com base no que dispõe o 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Por fim, considerando a notícia 

de que o imóvel já foi desocupado, deixo de determinar o despejo 

voluntário ou forçado (art. 63, § 1º, ‘a’, e art. 65, ambos da Lei 8245/91). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se.
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[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: DIVINO PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. B. H. R. S., representado 

por Divino Pereira de Souza, ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 
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acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8395860) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho esquerdo, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

13/08/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), que condiz ao montante referente à lesão de 

leve repercussão no punho esquerdo (25% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Por fim, entendo que não há que se falar em 

litigância de má-fé por parte da seguradora Requerida, pois, embora o 

argumentado pelo Autor, não vislumbro a caracterização de nenhuma das 

hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCELO 

GONCALVES DIAS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marcelo Gonçalves Dias ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 
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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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7992443) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 27/02/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no punho 

esquerdo (50% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023923-73.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALBERTO ALVES 

NUNES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. ALBERTO ALVES NUNES ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, em síntese, que o Requerente recebeu 

na esfera administrativa o valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), tendo direito apenas ao 

saldo remanescente a ser apurado em perícia médica. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, confessando o recebimento de 

valores na esfera administrativa, mas reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 115 de 566



não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No 

que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 7369675) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente no membro inferior esquerdo, quantificada como de 

média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial 

da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o 

acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda 

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

as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 

11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 23/05/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado nos 

autos que o Requerente recebeu na via administrativa o valor de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Em assim sendo, o valor remanescente do seguro obrigatório 

que é de direito do autor perfaz a importância de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Por fim, entendo que não há que se falar 

em litigância de má-fé por parte da Requerida, pois, embora o argumentado 

pelo Requerente, não vislumbro a caracterização de nenhuma das 

hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022407-18.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUCAS VINICIUS CAMPOS FELICIANO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Lucas Vinicius Campos 

Feliciano ajuizou a presente Ação de Cobrança em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 
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não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7357862) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na face, quantificada como 

de residual repercussão (10%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

14/06/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de residual 

repercussão na face (10% de 100%). Os juros moratórios devem incidir a 

partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal 

de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta 

e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007049-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCATTO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IN BRINDES PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ajuizou a 

presente Ação de Cobrança em face de INBRINDES PRODUTOS 

PROMOCIONAIS EIRELI, ambos já qualificados nos autos. A requerente 

relata que adquiriu mercadorias da empresa Requerida no valor de 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Alega ter recebido e-mail em 

24/11/2016 da empresa Capital Ativo informando que lhe foi cedido os 

direitos relativos ao débito devido junto a empresa Requerida, todavia, em 

15/12/2016 recebeu e-mail da empresa Requerida cobrando o débito 

relativo as mercadorias. Explana que na mesma data do recebimento do 

e-mail da empresa Requerida quitou o débito mediante transferência 

bancária, no entanto, posteriormente, recebeu novo e-mail da empresa 

Capital Ativo informando que o título iria vencer, momento em que foi 

informado que o pagamento já havia sido feito a empresa Requerida. 

Assevera que mesmo diante do pagamento efetuado a Requerida a 

empresa Capital Ativo enviou o título a protesto, obrigando a realizar 

novamente o pagamento no valor de R$ 3.662,36 (três mil seiscentos e 

sessenta e dois reais e trinta e seis centavos). Explana que foi levada a 

erro pela empresa Requerida que havia cedido o crédito a terceiros e 

mesmo assim lhe cobrou tal valor. Disse que tentou receber o débito 

vencido, inclusive notificando extrajudicialmente a empresa Requerida, 

contudo, não obteve êxito. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida 

ao pagamento do valor de R$ 3.662,36 (três mil seiscentos e sessenta e 

dois reais e trinta e seis centavos), com os devidos acréscimos. Com a 

inicial vieram documentos. Citada, a empresa Requerida deixou transcorrer 

in albis o prazo para defesa, sem manifestação. Manifestação do 

requerente em ID 9825033 pugnando pela decretação da revelia da 

Requerida e o julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. 

Relatado o necessário. Decido. Estando o processo apto para sentença, 

nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Observo que a Requerida foi devidamente 

citada (AR de ID 8807418), deixando transcorrer in albis o prazo para 

apresentação de contestação, sem manifestação, conforme certidão de ID 

9762937. Sendo assim, decreto a revelia da empresa Requerida. A 

Requerente pretende a condenação da Requerida ao pagamento de débito 

referente ao pagamento em duplicidade de dívida que foi cedida a 

terceiros e mesmo após a cessão, a Requerida efetuou a cobrança. Se a 

Requerida não apresentar defesa no prazo estabelecido em lei, 

“reputar-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”, 

conforme estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil. No caso 

em tela, a parte Requerente por meio do documentos de ID 5474498, ID 

5474503, ID 5474507, demonstrou a relação existente entre as partes, que 

foi levada a erro pela empresa Requerida, bem como, a existência do 

débito conforme relatado na inicial, perfazendo o valor de R$3.662,36 (três 

mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), cumprindo 

com seu ônus (artigo 373, I, do Código de Processo Civil). Observo ainda 

que a empresa Requerente notificou extrajudicialmente a empresa 

Requerida solicitando devolução do pagamento que lhe foi realizado de 

forma equivocada (ID 5474512), fato que corrobora para o acolhimento de 

sua pretensão. Ademais, a parte ré não apresentou contestação, levando 

a crer que não possui argumentos contrários ao pedido da inicial. Logo, os 

documentos que instruem a inicial comprovam a existência do débito 

cobrado e inexistindo provas do pagamento, impõe-se a procedência do 

pedido. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial da Ação ajuizada por Mercatto Comunicação Integrada Ltda - EPP 

em face de In Brindes Produtos Promocionais Eirelli - ME, para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento da importância de R$3.662,36 (três 

mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), acrescido 

de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso; 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, 

em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020208-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY BENEDITO MIRANDA (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:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020208-23.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: CLAUDINEY BENEDITO MIRANDA Parte Ré: RÉU: 

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

etc. Claudiney Benedito Miranda ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A., ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. A Requerida suscitou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o pedido 

administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade 

da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão 

que sendo inviável efetuar o pedido na via administrativa, com 
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consequente recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o 

acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6774373) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez completa permanente no olho direito. Das 

provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 09/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão completa no olho direito (100% de 50%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 6.750,00 

(seis mil e setecentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023604-08.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO PAULO 

SANTOS FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. João Paulo Santos Ferreira ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 
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trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, e ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna 

pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7364836) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente em um dos dedos do pé 

esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 26/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 
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11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), que condiz ao 

montante referente à lesão de intensa repercussão em um dos dedos do 

pé esquerdo (75% de 10%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Por fim, entendo que não há que se falar em litigância de má-fé 

por parte da Requerida, pois, embora o argumentado pelo Requerente, não 

vislumbro a caracterização de nenhuma das hipóteses elencadas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.012,50 (um 

mil e doze reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002558-26.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GLEICE APARECIDA 

SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Gleice Aparecida Silva de 

Oliveira Carvalho ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 
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Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8596871) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, 

quantificada como de residual repercussão (10%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

01/11/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco 

reais), que condiz ao montante referente à lesão de residual repercussão 

no membro inferior direito (10% de 70%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022110-11.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. João Paulo Rodrigues dos 

Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio, e ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço do 

autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 
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antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7983923) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no ombro direito, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 20/12/2014, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no ombro direito (75% de 25%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000949-08.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ROBSON MARCELO MILITAO Parte Ré: RÉU: 

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

etc. Robson Marcelo Militão ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A., ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal, ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. O 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. A Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob 

o argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere à alegação de carência 
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de ação, devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto 

Médico Legal, verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que 

o referido laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão 

da lesão sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na 

espécie. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - 

INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA 

CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento 

médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que 

é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões durante a 

instrução processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: 

Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto 

a referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8675791) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no joelho direito, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

20/08/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), que condiz ao montante referente à lesão de 

leve repercussão no joelho direito (25% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022162-07.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

ADAO DA COSTA ASSIS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Antonio Adão da Costa Assis ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 
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APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7366365) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

07/10/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no ombro direito (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022560-51.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADILSON 

APARECIDO RODRIGUES DE AMORIM Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Adilson Aparecido 

Rodrigues de Amorim ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7402996) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 31/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 
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estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002718-51.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: REGINALDO JERONIMO DE SOUSA Parte Ré: RÉU: 

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

etc. Reginaldo Jeronimo de Sousa ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S.A., ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. A Requerida suscitou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o pedido 

administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade 

da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão 

que sendo inviável efetuar o pedido na via administrativa, com 

consequente recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o 

acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 
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suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8679171) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito e 

no membro inferior esquerdo, ambas quantificadas como de média 

repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e as lesões sofridas pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional dos membros 

lesionados em razão do sinistro ocorrido em 08/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), e não em salários mínimos como pretendido 

na exordial. Como a indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional dos membros lesionados, o artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), que condiz ao 

montante referente às lesões de média repercussão nos membros 

inferiores (50% de 70% - R$ 4.725,00 cada). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 9.450,00 (nove mil e 

quatrocentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000883-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE LINA DOS SANTOS ROBERTO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000883-28.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: IVONE LINA DOS SANTOS ROBERTO Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Ivone Lina dos Santos Roberto ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 
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recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8678953) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão direita, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

09/03/2014, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão na mão direita (50% de 70%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000049-25.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCOS ANTONIO 

BRANDAO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Marcos Antonio Brandão ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 
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Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8332384) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão direita, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

07/10/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão na mão direita (25% de 70%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JERDAR 

BATISTA DE FARIA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Jerdan Batista de Faria ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão do pagamento efetuado na esfera administrativa. Afirma 

que pagou ao Requerente, na via administrativa, a importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

reiterando os pedidos da inicial e quedou-se inerte quanto ao pagamento 

efetuado na esfera administrativa. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. No que se 

refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório 
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DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada 

(id n. 7992229) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente 

no ombro esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 06/09/2013, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no ombro esquerdo (75% de 25%). No entanto, verifico que 

a Requerida efetuou o pagamento na via administrativa da quantia 

equivalente a R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme documento juntado com a defesa (id n. 

8146105), que não foi alvo de impugnação. Ao contrário, em sua 

impugnação o Requerente nada se manifestou quanto ao referido 

pagamento, o que me faz presumir concordância com o alegado. Em assim 

sendo, o valor remanescente do seguro obrigatório que é de direito do 

autor perfaz a importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos). Os juros moratórios devem incidir a 

partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal 

de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FAGNER MEDEIROS 

MORAIS COSTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fagner Medeiros Morais Costa ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 
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argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7991939) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 13/11/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no ombro esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024158-40.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FAGNER MEDEIROS 

MORAIS COSTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fagner Medeiros de Morais Costa ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, e ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna 

pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 
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rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7966832) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

11/07/2014, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão no pé esquerdo (25% de 50%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001622-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSA 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:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001622-98.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Antonio Rosa de Oliveira 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, ausência dos pressupostos processuais, em virtude 

da ausência de comprovação de endereço do autor, e inépcia da inicial, 

haja vista que não houve a juntada dos documentos necessários à 

propositura da ação. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 136 de 566



recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. A Requerida alega, preliminarmente, que a 

inicial é inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, 

o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

8352132) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

joelho esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 11/09/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no joelho esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Por fim, entendo que não há que se falar em 

litigância de má-fé por parte da Requerida, pois, embora o alegado pelo 

Requerente, não vislumbro na espécie a caracterização de nenhuma das 

hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 137 de 566



Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016435-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUGENIO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração em ID 8710048, alegando a existência de vício na sentença 

prolatada nos autos. Certidão de tempestividade em ID 9045194. 

Manifestação da parte Embargada em ID 9085142 Relatado o necessário. 

Decido. Recebo os embargos declaratórios de fls. 103/107, pois 

tempestivos. Observa-se que a perícia médica constatou invalidez 

permanente do autor quantificada em 50% (cinquenta por cento) de ombro 

esquerdo (25%), bem como, invalidez permanente quantificada em 10% 

(dez por cento) na estrutura torácica (100%), cuja indenização seria, 

respectivamente, de R$ 1.687,50 (um mil e setecentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) e de R$1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais), totalizando o valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). Todavia, no momento da sentença este Juízo, trocou 

os percentuais apurados na perícia médica e, fixou, por um equívoco, a 

indenização em R$ 7.085,50 (sete mil e oitenta e cinco reais e cinquenta 

centavos) (ID 8333933). Sendo assim, o acolhimento dos embargos 

declaratórios faz-se necessário para sanar o erro material acima descrito. 

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de 

Processo Civil, acolho os embargos declaratórios opostos para modificar a 

sentença de ID 8333933 tão somente para fixar a indenização do seguro 

DPVAT na importância de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001414-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SEVERINO 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001414-17.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SILVANA 

SEVERINO DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Silvana Severino da Silva ajuizou a 

presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8366302) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura facial, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

09/02/2014, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e 

cinquenta reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão na estrutura facial (50% de 100%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 6.750,00 

(seis mil e setecentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001746-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA LINHARES PIMENTEL (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)

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001746-81.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANA CARLA LINHARES PIMENTEL Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Ana Carla Linhares 

Pimentel ajuizou a presente Ação de Cobrança em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. 

A Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação, acompanhada de seus documentos. A 

Requerente apresentou impugnação à contestação por negativa geral. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 
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INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega também a carência da ação, sob o argumento da falta de 

interesse de agir em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

através da via administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o 

pagamento parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, 

no caso, da parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. 

Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO 

PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS 

– REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA 

DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – 

SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP 

– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – 

SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES 

DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. No que se 

refere ao mérito, a Requerente pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 8683167) atestou que a Requerente apresenta 

invalidez permanente no membro superior esquerdo, quantificada como de 

média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial 

a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o 

acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, ainda 

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

as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 

11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 16/01/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). No entanto, observo que a Requerida comprova 

o pagamento na via administrativa da quantia equivalente a R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

conforme documento de id n. 8299807, que não foi alvo de impugnação 

pela Requerente. Em assim sendo, o valor remanescente do seguro 

obrigatório que é de direito da Autora perfaz a importância de R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Os 

juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019101-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL AUGUSTO 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019101-41.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 
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MIGUEL AUGUSTO DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Miguel Augusto da Silva 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio e carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 5844158) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho direito, quantificada 

como de média repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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 
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(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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

17/07/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.531,25, (Dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de intensa repercussão no punho direito (75% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25, 

(Dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024079-61.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 
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MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024079-61.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAQUELINE 

VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Jaqueline 

Vitoria Santos de Oliveira ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A., ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. A Requerente deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnação. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. A Requerida suscitou preliminar 

de ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não 

realizou o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois 

bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio 

da inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 
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permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7873732) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%), e no 5º dedo do pé 

esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional dos membros 

lesionados em razão do sinistro ocorrido em 29/07/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional dos membros lesionados, o artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo 

que a Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de 

R$ 5.737,50 (cinco mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro inferior esquerdo (50% de 70%) e à lesão de 

intensão repercussão em um dos dedos do pé esquerdo (75% de 10%). 

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 5.737,50 

(cinco mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Vistos etc. Jessica Daiany da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 
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COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 4958909) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente em membro superior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

22/07/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão em membro superior direito (50% de 70%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Por fim, indefiro o pedido de condenação 

da parte Requerida em litigância de má fé, como postulado pelo 

Requerente nos autos, em razão de não verificar nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 
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das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014958-09.2016.8.11.0041 

AUTOR: SAMUEL DA CONCEICAO MOFATTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Samuel da Conceição 

Mofatto ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no Autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de pedido 

administrativo prévio. No mérito, argumenta acerca da insuficiência 

probatória do registro de ocorrência juntado, do nexo causal não 

comprovado entre o acidente e a lesão e a inexistência de prova da 

invalidez. Ao fim, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas e, 

caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. Realizada a prova pericial, estando o processo 

apto para sentença, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. No que se refere ao mérito, o 

Autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id. 

4959448) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

joelho esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão no joelho esquerdo 
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do Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 07/06/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no joelho 

esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da Ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(07/06/2016). Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação ajuizada por Samuel da Conceição Mofatto em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015974-95.2016.8.11.0041 

AUTOR: RAFAELA RIBEIRO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Rafaela Ribeiro Silva ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na Autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e carência da 

ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. No mérito, argumenta 

acerca da imprescindibilidade de produção de prova pericial. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. As 

partes se manifestaram acerca da perícia médica em (id. 9030305 e 

9179243). Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento que a 

parte autora não realizou o pedido administrativo anterior à propositura da 

demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. 

Deste modo, chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na 

via administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra 

a disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 
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revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia. Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa, bem como, a ausência de comprovação da entrega de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo. 

No que se refere à alegação de carência de ação, devido a ausência de 

juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico que a 

Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Realizada a prova pericial, estando o processo apto 

para sentença, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. No que se refere ao mérito, a 

Autora pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id. 

4987152) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente em 

membro inferior direito, quantificada como de média repercussão (50%) e 

em segmento da coluna vertebral, quantificada como de média 

repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e as lesões sofridas pela Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 23/07/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida a Autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão em membro inferior 

direito (50% de 70%) e o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão em segmento da coluna vertebral (50% de 

25%), totalizando a quantia de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze 

reais e cinquenta centavos). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da Ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(23/07/2016). Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação ajuizada por Rafaela Ribeiro Silva em face de Bradesco 

Seguros S/A para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício 

do seguro obrigatório no valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e 

doze reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000338-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA RAMOS DELCARO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000338-55.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA RAMOS DELCARO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Maria Ramos Delcaro 

ajuizou a presente Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao DPVAT 

e danos morais. Requer ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT e a indenização por danos morais, bem 

como pugna pelas demais condenações de praxe. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a perícia médica na Autora. A Requerida apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, o pagamento realizado em via 

administrativa. No mérito, argumenta acerca do pagamento proporcional ao 

dano corporal em via administrativa e da imprescindibilidade de produção 

de prova pericial. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar 

como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Ao 

fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. A Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. As partes se manifestaram acerca da perícia médica (id. 

9179674 e 9223175). Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. No que se refere ao pedido de 

modificação do polo passivo da demanda, para substituir a ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, entendo que a tese 

não pode prosperar, eis que o artigo 108 do Código de Processo Civil 

assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a Ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Sendo assim, indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo 

desnecessária a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Dpvat S/A. Realizada a prova pericial, estando o processo apto para 

sentença, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. No que se refere ao mérito, a Autora 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id. 8015727) atestou que 

a Requerente apresenta invalidez permanente em estrutura pélvica, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão em estrutura craniofacial. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 24/10/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida a Autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de média repercussão em estrutura pélvica (50% de 

100%). No entanto, verifico que a Requerida comprova o pagamento na 

via administrativa do valor equivalente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), conforme documento id n. 8132434, cujo 

documento não foi alvo de impugnação pela Requerente. Em assim sendo, 

o valor remanescente do seguro obrigatório que é de direito da Autora 

perfaz a importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, 

conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (24/10/2015). Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação ajuizada 

por Maria Ramos Delcaro em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do pagamento em via 

administrativa e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 
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com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016623-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016623-60.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOSE FERREIRA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. José Ferreira da Costa ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no Autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro. No mérito, argumenta 

acerca da insuficiência probatória do registro de ocorrência juntado e a 

inexistência de provas da invalidez. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. O 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. As partes se 

manifestaram acerca da perícia médica (id. 911859 e 9126408) Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerida suscitou preliminar 

de inépcia da inicial, sob o argumento que a parte Autora não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia. Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa, bem como, a ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro. Realizada a prova pericial, estando o processo apto 

para sentença, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. No que se refere ao mérito, o 

Autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id. 

5832025) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente em 

membro inferior direito, quantificada como de média repercussão (50%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão em membro 

inferior direito do Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 

11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 
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6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 04/08/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão em membro inferior 

direito (50% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da Ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(04/08/2016). Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação ajuizada por José Ferreira da Costa em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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Processo Número: 1020433-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANDERSON PIMENTA FERREIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1020433-43.2016.8.11.0041 

AUTOR: JULIANDERSON PIMENTA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Julianderson Pimenta 

Ferreira ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica no Autor (id. 6716211). A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de pedido administrativo prévio. No mérito, 

argumenta acerca da insuficiência probatória do registro de ocorrência e 

da ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. As 

partes se manifestaram acerca da perícia médica (id. 9206871 e 

9222514). Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de falta de interesse de agir, sob o 

argumento que o Autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 
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que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6716211) atestou que o 

requerente apresenta invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%), e no punho 

direito, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 05/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão em membro 

superior esquerdo (75% de 70%) e o valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no punho direito (50% 

de 25%), totalizando a quantia de R$ R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e 

setenta e cinco reais). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(05/10/2016). Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação ajuizada por Julianderson Pimenta Ferreira em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 8.775,00 

(oito mil setecentos e setenta e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021451-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARCOSKI FONSECA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021451-02.2016.8.11.0041 

AUTOR: WILLIAN MARCOSKI FONSECA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Willian Marcoski Fonseca 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 
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seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no Autor (id. 6726503). A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, falta de interesse de agir, em razão da necessidade de 

pedido administrativo prévio e ausência dos pressupostos processuais, 

em virtude da ausência de comprovação de endereço do Autor. No mérito, 

argumenta acerca da insuficiência probatória do registro de ocorrência, e 

da inexistência de prova da invalidez. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. As partes se manifestaram 

acerca da perícia médica (id. 9430108 e 9488749). Relatado o necessário. 

Decido. Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

falta de interesse de agir, sob o argumento que o Autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6726503) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão direita, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

13/09/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 152 de 566



acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão na mão direita (25% de 70%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (13/09/2016). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação ajuizada por Willian 

Marcoski Fonseca em face de Porto Seguro Cia de Seguros para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.
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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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000502-20.2017.8.11.0041 

AUTOR: SILVIO RAMOS RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Silvio Ramos Rodrigues ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no Autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de pedido administrativo 

prévio. No mérito, argumenta acerca da inexistência de prova da invalidez. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o Autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
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OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o Autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id. 7365722) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em estrutura torácica, 

quantificada como de leve repercussão (25%), e no joelho esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 08/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao Autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

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

montante referente à lesão de leve repercussão em estrutura torácica 

(25% de 100%) e o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no joelho esquerdo (50% de 25%), 

totalizando a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(08/10/2016). Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação ajuizada por Silvio Ramos Rodrigues em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016518-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE LIMA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Davi Bezerra de Lima ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 
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108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6028964) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

22/03/2015, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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, 
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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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no punho direito (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015159-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BATISTA 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:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ademir Batista de Souza ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 
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do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 4758885) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé direito, quantificada 

como de leve repercussão (25%), bem como, no segmento da coluna 

vertebral quantificada também como de leve repercussão (25%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 10/06/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão no pé 

direito (25% de 50%), bem como, o valor de R$843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente à lesão de 

leve repercussão no segmento da coluna vertebral (25% de 25%). Logo, o 

Requente tem o direito de receber a quantia total de R$2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016622-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VIEIRA NASCIMENTO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Diego Viera Nascimento ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 
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IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 5875113) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente em membro inferior direito, quantificada 

como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, 

em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal 

entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

30/07/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no membro inferior direito (75% de 70%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015160-83.2016.8.11.0041
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Vistos etc. Cercio Dias Prado Junior ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 4758635) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 
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indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 20/06/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de 

R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017212-52.2016.8.11.0041
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Vistos etc. Rafaela Larissa Gomes Ferreira ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando a inexistência de comprovação quanto 

a alegada incapacidade permanente. Ao fim, pugna pela total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No 

que se refere ao mérito, a Requerente pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 6110334) atestou que a Requerente apresenta 

invalidez permanente no ombro direito, quantificada como de intensa 

repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, em especial a 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 30/05/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no ombro direito (75% de 25%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. R. M. R. menor impúbere, devidamente representada por sua 

genitora Maria Julice Gomes Guimarães, ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando a inexistência de comprovação quanto 

a alegada incapacidade permanente. Ao fim, pugna pela total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 
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segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6727722) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

17/10/2013, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$4.725,00 ( quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro inferior esquerdo (50% de 70%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$4.725,00 ( 

quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Em observância ao artigo 178, inciso II, do Código de 

Processo Civil e para que se evite arguição de nulidade, cientifique o 

Ministério Público Estadual da presente ação. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Carlos Henrique Silva dos Santos ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 
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inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 5846122) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no polegar esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 27/08/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no polegar esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Cristiane Cardoso Neves da Silva ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6715639) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

01/01/2015, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no punho direito (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Ana Maria Ribeiro dos Santos ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 
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interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6717375) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

26/06/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no punho esquerdo (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ANDERSON JOSE DE SOUZA (AUTOR)
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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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Anderson José de Souza ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 
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Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6706273) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 03/09/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no tornozelo direito 

(50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial 

da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008974-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008974-10.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: FERNANDO MANOEL DE SOUZA RODRIGUES Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fernando 

Manoel de Souza Rodrigues ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos. Todavia, o autor comparece 

espontaneamente aos autos (id n. 9689649) e pugna pela desistência do 

feito e, por consequência, a sua extinção. Relatado o necessário. Decido. 

Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte 

Requerente e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

julgamento do mérito. Sem custas, dado à Assistência Judiciária Gratuita. 

Condeno o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará 

suspensa por força do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita). 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008974-10.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: FERNANDO MANOEL DE SOUZA RODRIGUES Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fernando 

Manoel de Souza Rodrigues ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos. Todavia, o autor comparece 

espontaneamente aos autos (id n. 9689649) e pugna pela desistência do 

feito e, por consequência, a sua extinção. Relatado o necessário. Decido. 

Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte 

Requerente e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

julgamento do mérito. Sem custas, dado à Assistência Judiciária Gratuita. 

Condeno o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará 

suspensa por força do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita). 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MILITINO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)
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Vistos etc. Eduardo Militino da Silva Lima ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e 

inépcia da inicial, haja vista que não houve a juntada dos documentos 

necessários à propositura da ação. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 
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reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é inepta, 

pois veio desacompanhada dos documentos necessários à propositura da 

demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de pedir e contém 

pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é perfeitamente 

compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia da inicial, por 

não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos 

do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta forma, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7361319) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente em estrutura crânio 

facial, quantificada como de leve repercussão (10%), bem como, em 

membro inferior direito, quantificada como de média repercussão (50%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 09/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de leve repercussão em estrutura facial (10% de 100%), 

bem como, o valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), referente à lesão de média repercussão em membro inferior direito 

(50% de 70%), totalizando o valor de R$6.075,00 (seis mil e setenta e 

cinco reais). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da 

ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Por fim, a parte 

Requerente pugnou pela condenação da parte Requerida em litigância de 

má fé (ID 11413197), contudo, não vislumbro a ocorrência de nenhuma 

hipótese prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, portanto, 

indefiro o referido pedido. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$6.075,00 

(seis mil e setenta e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015162-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES RODRIGUES (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Carlos Alberto Gomes Rodrigues ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 
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Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 4759735) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em membro inferior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 02/07/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à lesão 

de média repercussão em membro inferior direito (50% de 70%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019659-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NUNES DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Everton Nunes Dutra ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 
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equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6709863) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

24/10/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), referente à lesão de leve repercussão 

no pé esquerdo (25% de 50%). Os juros moratórios devem incidir a partir 

da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Eliete de Souza ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 
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recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6709589) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no joelho direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

29/08/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no joelho direito (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022401-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LYNCOLN SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Lyncoln Santos da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 
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compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente deixou de apresentar impugnação à 

contestação, deixando transcorrer in albis o prazo. Relatado o necessário. 

Decido. Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 7703571) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente no pé direito, quantificada como de leve 

repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 29/06/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão no pé 

direito (25% de 50%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Quanto ao 

pedido do autor para que seja declarada a inconstitucionalidade da medida 

provisória 451/08, bem como da Lei 11.945/2009, tal pretensão não 

merece acolhida, posto que a questão já fora objeto da ADIN 4.627/DF, 

julgada improcedente que restou assim ementada: EMENTA: 1) SEGURO 

DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA 

CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA 

TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS 

DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA 

REGULAMENTAÇÃODO SEGURO DPVAT.2) A PROCURAÇÃO COM 

PODERES ESPECÍFICOS PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS 

AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE 

POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E 

URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE 

DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A 

COMPATIBILIDADEDAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 

ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL 

INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS 

ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM 

IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO 

DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO 

HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA 

VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS 

MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM 

NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL 

PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.7) O 

DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO 

DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E 

LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO 

DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS 

VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS 

PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO 

LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALORDA 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE 

INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES 

DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º 

DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - 

ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX - julgada EM 23.10.2014 – Publicada 

em 03.12.2014). Assim sendo, não há o que se falar em 

inconstitucionalidade da medida provisória nº. 451/08, bem como da Lei 

11.945/2009, por consequência, indefiro tal pleito. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015734-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON ENEDINA FERREIRA CARNEIRO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vício na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais 

foram arbitrados indevidamente. Aponta a não observância dos princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade (ID 8778365). Certidão de 

tempestividade em ID 9434554. Manifestação do Embargado em ID 

9505486. Relatado o necessário. Decido. Recebo os embargos 

declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege matéria de 

convicção do Juízo para fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada 

foi devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a 

ser aclarada por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios 

previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, 

visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo 

denominado recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do 

presente embargos de declaração é a irresignação em relação ao 

conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam 

para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi 

fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria alegada, 

expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante do 

exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

8319663. Por fim, homologo a desistência quanto ao recurso de apelação 

interposto pela parte Autora em ID 8766859, conforme pleiteado em 

petição de ID 10135113. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002707-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIS FELIX SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Marcio Luis Felix Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 175 de 566



relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. A Requerida suscitou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o pedido 

administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade 

da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão 

que sendo inviável efetuar o pedido na via administrativa, com 

consequente recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o 

acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 896006) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão direita, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

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

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

25/08/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão na mão direita (25% de 70%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1014717-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014717-35.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.183,08; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[Despesas Condominiais]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS Parte Ré: EXECUTADO: 

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos etc. Tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes e 

diante do integral cumprimento da obrigação, conforme noticiado pela 

Exequente (id n. 12417638), JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ c/c artigo 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios 

conforme acordado. Custas processuais pela Executada. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TATIANE COLOMBO 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034506-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN OLIVEIRA DANTAS DE SOUZA OAB - PR51172-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034506-83.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[JUROS DE 

MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 

Parte Ré: RÉU: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A 

INFANCIA DE CUIABA Vistos etc. Advance Equipamentos Médicos e 

Hospitalares LTDA ajuizou a presente Ação de Cobrança em face de 

Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá, ambos 

qualificados e representados nos autos. As partes informam que 

celebraram acordo, pugnam pela sua homologação e extinção do 

processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o acordo firmado 

entre as partes (id n. 12431955) versam sobre direitos disponíveis, de 

modo que o homologo por sentença para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios conforme acordado. Não há que se falar em 

custas remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Considerando que as partes desistiram do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008556-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ALVES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008556-72.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 26.341,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GISLENE ALVES LOPES Parte 

Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Vistos etc. Espólio de Saulo Ribeiro da Silva, representado por 

Gisleine Alves Lopes da Silva, ajuizou a presente Ação de Cobrança em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, todos 

qualificados na inicial. A parte Requerente foi intimada para emendar a 

inicial, todavia, compareceu aos autos após o decurso de prazo para 

sanar a irregularidade apontada. Relatado o necessário. Decido. Preconiza 

o artigo 321 do Código de Processo Civil: 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 em exame, este Juízo, observando que 

a exordial apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a 

emendasse, porém, conforme atesta a certidão de id n. 11316914, a parte 

Autora manifestou de forma intempestiva. Sendo assim, diante do não 

cumprimento da diligência no prazo legal, com base no artigo supracitado, 

em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a 

extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

Requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de sem apreciação do 

mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Sem custas, pois 

defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios, em virtude da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007864-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007864-73.2017.8.11.0041; Valor causa: 
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R$ 11.137,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Dorivaldo Ferreira dos 

Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT por Invalidez em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros, ambos qualificados nos autos. Todavia, a parte Autora pugna 

pela desistência do feito e, por consequência, a sua extinção. A 

Requerida manifestou concordância com o pedido de desistência. 

Relatado o necessário. Decido. Posto isso, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 200, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência formulada pela parte Requerente e, por consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Diploma Processual, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem 

custas, dado a assistência judiciária gratuita. Condeno o Requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por força do que dispõe o 

artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita). Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034520-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

RICARDO LUIZ HENRY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISSAM AHMAD ABDEL AL (EXECUTADO)

ABDON SALAM KHALED KARHAWI (EXECUTADO)

ROSANGELA MARIA SANTOS KARHAWI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034520-67.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 3.473,69; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: RICARDO LUIZ HENRY, CID IMOVEIS EIRELI - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: ISSAM AHMAD ABDEL AL, ABDON SALAM KHALED 

KARHAWI, ROSANGELA MARIA SANTOS KARHAWI Vistos etc. Ricardo 

Luiz Henry, representado por Cid Imóveis Eireli, ajuizou a presente Ação 

de Execução em face de Issam Ahmad Abdel, ambos qualificados nos 

autos. Todavia, a parte Exequente pugna pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Exequente (id n. 

11751994) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do mesmo Diploma Processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

julgamento do mérito. Condeno o Exequente ao pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver. Sem honorários, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037414-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BENEDITA ALMEIDA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037414-16.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 60.370,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COMPENSAÇÃO 

DE PREJUÍZO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELAINE 

BENEDITA ALMEIDA DOS REIS Parte Ré: RÉU: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Vistos etc. ELAINE 

BENEDITA ALMEIDA DOS REIS ajuizou a presente Ação de Indenização 

por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes em face de LUMEN 

CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, ambos qualificados 

nos autos. A parte Requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, 

a determinação não foi cumprida. Relatado o necessário. Decido. 

Preconiza o artigo 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP: 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. De igual modo, o artigo 321 do Código de Processo Civil: 

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 em 

exame, este Juízo, observando que a exordial apresenta defeitos, 

determinou que a parte Requerente a emendasse, porém, conforme se 

vislumbra dos autos a parte Requerente não atendeu a determinação e 

deixou de sanar o vício apontado. Sendo assim, diante do não 

cumprimento da diligência, com base nos dispositivos supracitados, o 

indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção do feito, é a 

medida adequada e necessária ao caso em questão. Consigne-se, por fim, 

que é desnecessário a intimação pessoal da parte requerente para 

emendar a inicial, como no caso presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO 

O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À 

CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser 

anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou erro de cálculo 

de sentença anterior, mas fundamento de sentença anteriormente 

proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. Anulação de 

ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. 

Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, verificando o Juiz que 

a petição inicial não contém os documentos imprescindíveis à 

demonstração dos fatos alegados, "determinará que o autor a emende, ou 

complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. 

Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do Código de 

Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista no inciso I 

do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o 

que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega provimento. 

(TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do 

exposto, nos termos do artigo 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP e artigo 

321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, 

todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação sem 

apreciação do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. 

Condeno a parte Requerente em custas e despesas processuais. Deixo 

de arbitrar honorários advocatícios, em virtude da ausência de 

manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037350-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES OAB - MT21188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL GONCALVES TRINDADE - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037350-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 124.370,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO 

DE CEREAIS LTDA Parte Ré: RÉU: LOURIVAL GONCALVES TRINDADE - 

ME Vistos etc. Producampo Indústria e Comércio de Cerais LTDA ajuizou a 

presente Ação de Indenização em face de Lourival Gonçalves Trindade 

ME, ambos qualificados na inicial. A parte Requerente foi intimada para 

emendar a inicial, todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis 

o prazo sem manifestação. Relatado o necessário. Decido. Preconiza o 

artigo 321 do Código de Processo Civil: 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 em exame, este Juízo, observando que 

a exordial apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a 

emendasse, porém esta quedou-se inerte. Sendo assim, diante do não 

cumprimento da diligência, com base no artigo supracitado, em seu 

parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção 

do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do 

mérito. Condeno a parte Requerente em custas e despesas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em virtude da ausência de 

manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035548-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HEBER AZEVEDO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035548-70.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 66.219,94; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MATHEUS HEBER AZEVEDO DA CRUZ 

Parte Ré: RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Matheus Héber 

Azevedo da Cruz ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais em 

face de Iuni Unic – Educacional LTDA, ambos qualificados nos autos. A 

parte Requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, quedou-se 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem manifestação. Relatado o 

necessário. Decido. Preconiza o artigo 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP: 

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. Além disso, o 

artigo 321 do Código de Processo Civil prevê: 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 em exame, este Juízo, 

observando que a exordial apresenta defeitos, determinou que a parte 

Requerente a emendasse, porém esta quedou-se inerte. Sendo assim, 

diante do não cumprimento da diligência, com base no artigo supracitado, 

em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a 

extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 13-A da 

Resolução nº. 04/2016/TP e artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, 

inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do mérito. Sem custas, 

pois defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, 

em virtude da ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000782-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DELEON MARCIEL BARROS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCICLEY MESSIAS DE ANDRADE (RÉU)

SETE CONSULTORIA MT IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000782-54.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: DELEON MARCIEL BARROS SANTOS Parte Ré: RÉU: JOCICLEY 

MESSIAS DE ANDRADE, SETE CONSULTORIA MT IMOBILIARIA LTDA - ME 

Vistos etc. Deleon Marciel Barros Santos ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer em face de Jocicley Messias de Andrade e Sete 

Consultoria MT Imobiliária LTDA, todos qualificados nos autos. A parte 

Requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, quedou-se inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo sem manifestação. Relatado o 

necessário. Decido. Preconiza o artigo 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP: 

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. Além disso, o 

artigo 321 do Código de Processo Civil prevê: 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 em exame, este Juízo, 

observando que a exordial apresenta defeitos, determinou que a parte 

Requerente a emendasse, porém esta quedou-se inerte. Sendo assim, 

diante do não cumprimento da diligência, com base no artigo supracitado, 

em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a 

extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 13-A da 

Resolução nº. 04/2016/TP e artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, 

inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do mérito. Sem custas, 

pois defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, 

em virtude da ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000864-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GALVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES OAB - MT13659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO JOSE KONRAD (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000864-85.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 759.174,47; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RAFAEL GALVAN Parte Ré: RÉU: INACIO 

JOSE KONRAD Vistos etc. Rafael Galvan ajuizou a presente Ação 

Monitória em face de Inacio José Konrad, todos qualificados nos autos. A 

parte Requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, quedou-se 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem manifestação. Relatado o 

necessário. Decido. Preconiza o artigo 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP: 

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. Além disso, o 

artigo 321 do Código de Processo Civil prevê: 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 em exame, este Juízo, 

observando que a exordial apresenta defeitos, determinou que a parte 

Requerente a emendasse, porém esta quedou-se inerte. Sendo assim, 

diante do não cumprimento da diligência, com base no artigo supracitado, 

em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a 

extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 
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295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos termos do artigo 13-A da 

Resolução nº. 04/2016/TP e artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, 

inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do mérito. Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios, em virtude da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

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

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037398-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037398-62.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

(228)/[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLEIDE 

PEREIRA DE ANDRADE Parte Ré: RÉU: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO 

BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Cleide Pereira de 

Andrade ajuizou a presente Ação de Exibição de Documentos em face de 

Banco Itau Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A, 

todos qualificados na inicial. A parte Requerente foi intimada para emendar 

a inicial, todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo 

sem manifestação. Relatado o necessário. Decido. Preconiza o artigo 321 

do Código de Processo Civil: 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 em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a emendasse, 

porém esta quedou-se inerte. Sendo assim, diante do não cumprimento da 

diligência, com base no artigo supracitado, em seu parágrafo único, o 

indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção do feito, é a 

medida adequada e necessária ao caso em questão. Consigne-se, por fim, 

que é desnecessário a intimação pessoal da parte requerente para 

emendar a inicial, como no caso presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO 

O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À 

CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser 

anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou erro de cálculo 

de sentença anterior, mas fundamento de sentença anteriormente 

proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. Anulação de 

ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. 

Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, verificando o Juiz que 

a petição inicial não contém os documentos imprescindíveis à 

demonstração dos fatos alegados, "determinará que o autor a emende, ou 

complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. 

Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do Código de 

Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista no inciso I 

do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o 

que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega provimento. 

(TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do 

exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso 

IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente Ação sem apreciação do mérito. Condeno a parte 

Requerente em custas e despesas processuais. Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios, em virtude da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003998-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESERVA RIO CUIABA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FALCAO VIGILANCIA PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E 

TERCERIZACOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003998-23.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RESERVA RIO CUIABA Parte Ré: RÉU: FALCAO VIGILANCIA 

PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E TERCERIZACOES LTDA - ME 

Vistos etc. Condomínio Reserva Rio Cuiabá ajuizou a presente Ação de 

Rescisão Contratual em face de Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, 

Portarias e Terceirizações LTDA, ambos qualificados na inicial. A parte 

Requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, quedou-se inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo sem manifestação. Relatado o 

necessário. Decido. Preconiza o artigo 321 do Código de Processo Civil: 

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 em 

exame, este Juízo, observando que a exordial apresenta defeitos, 

determinou que a parte Requerente a emendasse, porém esta quedou-se 

inerte. Sendo assim, diante do não cumprimento da diligência, com base no 

artigo supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, 

por consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária 

ao caso em questão. Consigne-se, por fim, que é desnecessário a 

intimação pessoal da parte requerente para emendar a inicial, como no 

caso presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. 

DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 

do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 

2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação sem apreciação do mérito. Condeno a parte Requerente em 

custas e despesas processuais. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios, em virtude da ausência de manifestação da parte contrária. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020336-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E T LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 181 de 566



Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (EXECUTADO)

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020336-43.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 5.132,93; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: E T LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, JOAO BORGES DE 

OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc. ET Logística e Transportadora EPP ajuizou a 

presente Ação de Execução em face de Enpa Engenharia e Parceria 

LTDA, ambos qualificados nos autos. Todavia, a parte Exequente 

comparece aos autos pugnando pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção. A Executada manifestou concordância com 

o pedido de extinção do feito. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Exequente e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Diploma Processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento 

do mérito. Condeno a Exequente ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Sem honorários, pois não houve resistência 

efetiva à lide. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRANA SANDRI RODER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Nairana Sandri Roder ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro Dpvat S/A, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal e 

carência da ação em razão do Boletim de Ocorrência ter sido 

confeccionado quase sete meses após do acidente. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar 

como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 
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de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. A Requerida alega, preliminarmente, que a ação é 

carecedora, pois o Boletim de Ocorrência foi confeccionado quase sete 

meses após a data do acidente. Ocorre que a referida preliminar se 

confunde com o mérito, portanto, será analisada em momento oportuno. No 

que se refere ao mérito, a Requerente pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 8365036) atestou que a Requerente apresenta 

invalidez permanente no ombro esquerdo, quantificada como de intensa 

repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, em especial a 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 28/03/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no ombro esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Processo Número: 1021340-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021340-81.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FLORIANA MARIA DA CRUZ Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Floriana Maria da Cruz ajuizou a 

presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 
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pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10892387) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura torácica, 

quantificada como de residual repercussão (10%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

05/08/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta 

reais), que condiz ao montante referente à lesão de residual repercussão 

na estrutura torácica (10% de 100%). Os juros moratórios devem incidir a 

partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal 
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de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta 

reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022115-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Wemerson Alves de Araújo ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e 

a carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 
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Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7708961) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 04/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

direito (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001096-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL MAIKO SOARES CORREA (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)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Maxsuel Maiko Soares Correa ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e 

a carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 
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propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8675866) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 06/07/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte Requerido em 

litigância de má fé em razão de não vislumbrar a ocorrência de nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 
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presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012324-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DE ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012324-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LINO DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Lino de Almeida 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. No que 

se refere à alegação de carência de ação, devido a ausência de juntada 

nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico que a Jurisprudência 

pacificou o entendimento que o referido laudo é dispensável, pois a 

comprovação do grau e extensão da lesão sofrida poderá ser realizada 

através de perícia médica, como na espécie. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo 

do IML ou outro documento médico para instruir a ação de cobrança de 

seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do grau e da 

extensão das lesões durante a instrução processual. (TJ-MG - AC: 

10686140012978001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 

08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

17/04/2015). Em assim sendo, afasto a referida preliminar. Em relação ao 

mérito, o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

10835710) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente na 

estrutura crânio facial, quantificada como de residual repercussão (10%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 11/09/2014, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de residual repercussão na estrutura crânio facial (10% 

de 100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da 

ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONADABE VIEIRA MARENCIANO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000518-71.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JONADABE VIEIRA MARENCIANO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Jonadabe Viera 

Merenciano ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 188 de 566



tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio, e ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço do 

autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo 

o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, 

rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8326457) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

27/11/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 
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Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão no pé esquerdo (25% de 50%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022839-37.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ODACIR MIGUEL PIESANTI Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Odacir Miguel Piesant ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, e 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 
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MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7357298) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 28/06/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no ombro esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000189-59.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALCIDES CELA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Alcides Cela ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 
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alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 7751985) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura crânio facial, 

quantificada como de residual repercussão (10%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 25/08/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de residual repercussão na estrutura crânio facial (10% 

de 100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da 

ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002568-70.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIA 

DEMUNER DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marcia Demuner da Silva ajuizou a 

presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio, e ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço da 

autora. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 
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dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, 

não há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, 

a declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a 

Requerente tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, 

podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio 

da parte Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. No que se refere ao mérito, a 

Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

8350977) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

punho direito, quantificada como de média repercussão (50%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 15/01/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no punho 

direito (50% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001518-09.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JARISSON DA SILVA FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Jarisson da Silva Ferreira 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão do pagamento na esfera 

administrativa. Afirma que pagou na via administrativa a importância de R$ 

5.737,50 (cinco mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta). Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação por negativa geral. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 
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PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega também a carência da ação, sob o argumento da falta de 

interesse de agir em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

através da via administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o 

pagamento parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, 

no caso, da parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. 

Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO 

PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS 

– REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA 

DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – 

SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP 

– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – 

SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES 

DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. No que se 

refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada 

(id n. 8345338) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente 

no membro superior esquerdo, quantificada como de média repercussão 

(50%), e na estrutura crânio facial, quantificada como de residual 

repercussão (10%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e as lesões sofridas pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional dos membros 

lesionados em razão do sinistro ocorrido em 05/09/2014, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional dos membros lesionados, o artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo 

que o Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%), assim como de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais), referente à lesão de residual repercussão na estrutura 

crânio facial, totalizando a quantia de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e 

cinco reais). No entanto, verifico que a Requerida comprova (id n. 

8745481) o pagamento na via administrativa do valor equivalente a R$ 

5.737,50 (cinco mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), cujo documento não foi alvo de impugnação. Aliás, o 

Requerente sequer impugnou a alegação de pagamento na via 

administrativa. Em assim sendo, o valor remanescente do seguro 

obrigatório que é de direito do autor perfaz a importância de R$ 337,50 

(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 337,50 

(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAURA GONCALINA DE SOUZA (AUTOR)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015235-25.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOCIMAURA GONCALINA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A. W. S. S., representada 

por Jocimaura Gonçalina de Souza, ajuizou a presente Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 4958213) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

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

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 02/08/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 
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(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão 

no membro superior esquerdo (25% de 70%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015595-57.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA 

FURTADO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Aparecida Furtado de 

Oliveira ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já 

qualificados e representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica na autora. A Requerida apresentou contestação, 

acompanhada de documentos. Objetiva na defesa a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A e a improcedência dos pedidos da inicial. A 

Requerente foi intimada para apresentar sua impugnação, todavia 

quedou-se inerte. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No 

que se refere ao mérito, a Requerente pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 4986913) atestou que a Requerente apresenta 

invalidez permanente na mão esquerda, quantificada como de média 

repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial a 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 12/08/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão na mão esquerda (50% 

de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, 

conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014139-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRAVO DA SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014139-72.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ELIAS CRAVO DA SILVA ANDRADE Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Elias 

Cravo da Silva Andrade ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 
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interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 5846076) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%), e no pé esquerdo, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 24/06/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no 

tornozelo esquerdo (50% de 25%), assim como de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) relativo à lesão de 

leve repercussão no pé esquerdo (25% de 50%), totalizando a 

importância de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). 

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015270-82.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANA 

VALERIA DOS SANTOS LIMA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Ana Valeria dos Santos 

Lima ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 
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COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 4757839) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho direito, quantificada 

como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, 

em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal 

entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

24/07/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de intensa repercussão no punho direito (75% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 200 de 566



Processo Número: 1003026-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CHRISTIAN MAZETO (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (EXECUTADO)

SANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003026-53.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 14.652,07; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ANDREA CHRISTIAN MAZETO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP 

Parte Ré: EXECUTADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA, 

FELICIO JOSE DOS SANTOS, SANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA Vistos 

etc. Andrea Christian Mazeto, representada pela Cid Imóveis Eireli EPP, 

ajuizou a presente Ação de Execução em face de Sociedade Educacional 

e Técnica LTDA – ME, Felício José dos Santos e Sandra Maria da Silva 

Oliveira, todos qualificados nos autos. A Exequente comparece 

espontaneamente aos autos, noticiando a quitação da obrigação pela 

parte Executada e pugnando pela extinção do processo. Relatado o 

necessário. Decido. Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, 

pois a parte Executada realizou o adimplemento da dívida, restando 

satisfeita na integralidade a obrigação. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente Ação de Execução, com resolução do mérito. Sem 

honorários, em razão da ausência de manifestação da parte contrária. 

Custas processuais pela Exequente, caso houver. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018713-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO AYRES PEIXOTO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Orivaldo Ayres Peixoto ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 
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interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 6767376) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no 4º dedo da mão esquerda, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 02/08/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), que condiz ao 

montante referente à lesão de intensa repercussão no 4º dedo da mão 

esquerda (75% de 10%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e 

cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Max Weber Goulart de Souza ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente deixou de apresentar impugnação à 

contestação deixando transcorrer in albis o prazo. Relatado o necessário. 

Decido. Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 
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MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 6716618) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente no cotovelo direito, quantificada como de 

leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em especial 

da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o 

acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda 

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

as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 

11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 06/05/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão no cotovelo direito (25% de 

25%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, 

conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001552-81.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FERNANDO STECKLER E SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fernando Steckler e Silva 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Aponta ser inconstitucional as medidas provisórias n. 340/2006 e 

451/2008, assim como as Leis n. 11482.07 e 11945/09. Requereu, ao fim, 

a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório em valor 

equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos e declaração de 

inconstitucionalidade das referidas normas. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente, 

embora intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8683006) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no joelho esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 18/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 
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estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), e não em salários mínimos como pretendido 

na inicial. Como a indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no joelho 

esquerdo (50% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Quanto ao pedido do autor para que seja declarada a 

inconstitucionalidade das medidas provisórias 340/06 e 451/08, bem como 

da Lei 11482/2007 e Lei 11945/2009, tal pretensão não merece acolhida, 

posto que a questão já fora objeto da ADIN 4.627/DF, julgada improcedente 

que restou assim ementada: EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A 

PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA 

ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS 

ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA 

REGULAMENTAÇÃODO SEGURO DPVAT.2) A PROCURAÇÃO COM 

PODERES ESPECÍFICOS PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS 

AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE 

POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E 

URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE 

DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A 

COMPATIBILIDADEDAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 

ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL 

INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS 

ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM 

IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO 

DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO 

HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA 

VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS 

MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM 

NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL 

PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.7) O 

DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO 

DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E 

LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO 

DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS 

VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS 

PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO 

LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALORDA 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE 

INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES 

DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º 

DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - 

ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX - julgada EM 23.10.2014 – Publicada 

em 03.12.2014). Assim sendo, não há o que se falar em 

inconstitucionalidade das medidas provisórias nº. 340/06 e 451/08, bem 

como das Leis 11482/2007 e 11945/2009, por consequência, indefiro tal 

pleito. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; 2) Rejeitar o pedido de declaração de inconstitucionalidade das 

medidas provisórias nº. 340/06 e 451/08, bem como das Leis 11482/2007 

e 11945/2009; 3) Condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, que serão reciprocamente 

distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre eles, nos termos do artigo 

85, §2º c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. A cobrança em 

face do Requerente ficará suspensa, por inteligência do artigo 98, §3º, do 

mesmo Código (justiça gratuita). Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005851-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA JANUARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, informando se ouve ou não o pagamento da indenização pela 

seguradora, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008648-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FERREIRA FILHO (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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12539039 designo o 

dia 25/07/2018, às 09;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008353-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO BARBOSA (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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12554266 designo o 

dia 25/07/2018, às 09;15mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 
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central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030805-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TIBURCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12188540 designo o 

dia 25/07/2018, às 09;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006258-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MONIK DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12222381 designo o 

dia 25/07/2018, às 09;45mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006393-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ATAIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12222464 designo o 

dia 25/07/2018, às 10;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020164-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ SIMÕES ROSETTE (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO ROSETTE (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12189939 designo o 

dia 24/07/2018, às 11;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021546-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BRESCOVICI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT0006814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gilberto Eglair Possamai (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO MARTINS NAGIB OAB - DF19015 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n.1021546-95.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Com fundamento nos 

artigos 3º (solução consensual dos conflitos), 6º (mutua colaboração e 

cooperação) e 10º (não surpresa) do Código de Processo Civil, e visando 

imprimir maior celeridade e efetividade ao processo (art.4º) diante da 

indisponibilidade de pauta para designação da audiência prevista no §3º 

do artigo 357 do referido códex, anteriormente ao saneamento e 

organização do feito, entendo pertinente neste momento viabilizar às 

partes a eventual delimitação consensual das questões de fato e de direito 

a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do CPC. Para tanto, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) 

Apontarem de maneira clara e objetiva as questões de fato e de direito 

que entendam pertinentes ao julgamento da lide. 2) 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. 3) 

Remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e de forma fundamentada, sua 

relevância e pertinência. Consigno que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis 

ou meramente protelatórias. Com fulcro no artigo 437,§1º do CPC, diante 

da juntada de documentos por ocasião da impugnação, fica a parte 

Requerida intimada para no mesmo prazo, querendo, manifestar sobre seu 

conteúdo. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016555-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILLIPE HONORIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12190069 designo o 

dia 24/07/2018, às 12;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032047-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI LEITE VIEIRA (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028632-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 
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prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026605-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS OAB - MT8855/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEBERTA ELIZA DA SILVA LEMES (RÉU)

ADILSON TEIXEIRA DE BESSA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12190162 designo o 

dia 24/07/2018, às 12;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021181-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ROSALINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026605-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS OAB - MT8855/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEBERTA ELIZA DA SILVA LEMES (RÉU)

ADILSON TEIXEIRA DE BESSA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12190162 designo o 

dia 24/07/2018, às 12;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029537-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MIGUEL 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022260-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DO SOCORRO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, no ensejo 

procedo intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO DE SOUZA SIQUEIRA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12190555 designo o 

dia 24/07/2018, às 08;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006414-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM ALVES 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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12222523 designo o 

dia 25/07/2018, às 10;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008403-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

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

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado pela requerente, na via administrativa, inexiste 

razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao 

exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

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

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

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

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

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale 
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Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008783-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

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

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado pela requerente, na via administrativa, inexiste 

razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao 

exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

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

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

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

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

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008467-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. O 

entendimento jurisprudencial dominante, é que sem a comprovação eficaz 

nos autos do estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do 

benefício deve ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, 

deverá ser anexado aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda, 

documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência. Desse 

modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o 

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

emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a gratuidade 

requerida, anexando no feito o documento acima citado, ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

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

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008758-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANDERSON DA SILVA SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009097-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MALHEIROS POUZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

LUCIANO PONTES CABRAL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Despejo c/c com Cobrança de Aluguel, onde 

a requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para custear as despesas 

processuais. Sabemos que o benefício da gratuidade tem por escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, o pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza, o que não 

se enquadra no caso da requerente ao teor dos próprios relato dos fatos. 

Dessa forma, não se tratando o requerente de pessoa pobre na acepção 

da palavra, e não restando claramente evidenciado no feito que o 

recolhimento das custas trará algum prejuízo ao sustento da requerente 

ou de sua família, indefiro o pedido de gratuidade. Fundamentado no que 

dispõe o art. 321 do CPC, intime-se o requerente por seu procurador, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, anexar nos autos a Guia de 

Recolhimento de Custas, acompanhada do comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com 

base no que dispõe o artigo 290 do CPC. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se a requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009054-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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

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

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte requerente formula 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando insuficiência de recursos, 

todavia, deixa de informar no pedido inicial sua qualificação profissional. 

Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 319, inciso II do CPC, 

intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, informando nos autos sua qualificação profissional para 

posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento da 

gratuidade, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas de 

Distribuição. Consigne-se que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009018-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008340-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN NONATO DOS 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Processo concluso equivocadamente. Cumpra-se a determinação 

lançada no identificador nº 12514550. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008647-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Processo concluso equivocadamente. Cumpra-se a determinação 

lançada no identificador nº 12538551. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006416-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12222588 designo o 

dia 25/07/2018, às 10;15mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006424-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SOUZA NONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12222647 designo o 

dia 25/07/2018, às 10;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008381-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BARBOSA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 
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benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008434-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI ALBINI BENTO (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003075-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DELBONI TRABACHIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003075-94.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico a necessidade de esclarecimentos indispensáveis ao recebimento 

da inicial e à análise do pedido de tutela. No que afeta aos requisitos da 

petição inicial (artigo 319 do CPC), deixou a Requerente de qualificar 

corretamente às partes no tocante à informação do endereço eletrônico e 

não manifestação quanto a realização da audiência de conciliação. Além 

disso, o polo passivo da demanda não está formado de maneira clara, 

sendo impossível identificar sobre qual empresa indicada recai a ação 

proposta, já que há a indicação nominal da Verano Empreendimentos 

Imobiliários SPE S/A com a qualificação da empresa Vanguard Home 

Empreendimentos Imobiliários LTDA. Neste ponto, esclareço que cada 

empresa possui personalidade jurídica própria e independente, devendo a 

parte Autora definir face à qual pessoa jurídica a ação foi proposta, 

justificando a legitimidade da segunda empresa indicada no feito 

(Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários LTDA), qualificando 

adequadamente e individualmente cada componente do polo passivo. Na 

sequência, pontuo que a Requerente fundamentou o pedido de tutela no 

artigo 303 e artigo 304 do CPC, dispositivos afetos à Tutela Antecipada de 

Caráter Antecedente, que legalmente exige a indicação no corpo da 

exordial, qual será a ação principal a ser formulada em sede de emenda a 

inicial (artigo 303, §1º). Contudo, observo que a petição inicial 

(Id.11726323), aparentemente, já representa a ação principal pretendida 

pela Autora, a peça está inclusive denominada “Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais”, o que indica, em tese, que não 

haveria matéria/pedido a ser inovada por oportunidade da emenda a inicial 

prevista no rito processual do artigo 303 do CPC. Assim, por economia 

processual, reputo prudente oportunizar a Autora se manifestar quanto ao 

fundamento jurídico utilizado para o pedido de tutela, a fim de que a 

Requerente ratifique ou retifique sua pretensão. Saliento que, após o pleito 

inaugural dar-se-á ao feito o processamento previsto no citado Diploma 

Lega, em caso de ratificação da tutela de urgência requerida em caráter 

antecedente. Por fim, verifico que inexiste nos autos qualquer elemento de 

prova capaz de corroborar os reiterados pedidos da Requerente 

supostamente formulados nos anos de 2015 e 2016, tal circunstância 

fragiliza o pleito tutelar, frente ao laudo de vistoria anexado ao 

Id.11726432, que identificou a possibilidade de a reforma realizada no 

apartamento 706 (acima da Autora) ter dado origem ao dano estrutural 

reclamado pela Requerente. Assim, a ausência de indícios que 

desconstituam o resultado técnico existente nos autos, nesta fase 

processual, macula a probabilidade do direito da Autora, já que o direito 

elencado no artigo 6º, inciso VIII do CDC (inversão do ônus da prova) não 

desincumbe o consumidor de comprovar com concretude seu direito para 

fim de concessão de medida antecipatória de urgência, notadamente 

quando se trata de satisfação parcial e onerosa do mérito da ação. Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo: 1) 

Cumprir rigorosamente o artigo 319 do CPC, principalmente quanto a 

formação do polo passivo da ação, com a delimitação clara e jurídica de 

cada ato imputado à parte demandada, qualificação adequada das partes 

(com indicação do endereço eletrônico) e manifestando a cerca da 

audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da inicial; 2) Em caso 

de permanência da empresa Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários 

LTDA no polo passivo da ação, esclarecer qual a relação jurídica existente 

entre a parte Autora e a empresa, que legitime esta pessoa jurídica a 

figurar no polo passivo da demanda, delineando exatamente qual a 

conduta ilícita praticada pelas partes arroladas no polo passivo da ação; 

3) Manifestar acerca do rito procedimental indicado para o pedido de tutela 

de urgência e presença dos requisitos afetos a cada instituto, sendo certo 

que, em caso de ratificação do fundamento jurídico afeto à Tutela 
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Antecipada de Caráter Antecedente, deve a Autora indicar com precisão 

qual o pedido de tutela final, exposição da lide principal a ser proposta e 

do direito que se busca assegurar antes da propositura da ação principal; 

4) Juntar aos autos elementos de prova que corroborem para a existência 

do suposto vício oculto do imóvel desde de o primeiro ano de utilização do 

bem e demais alegações declinadas na exordial, sob pena de 

indeferimento do pedido de urgência. Considerando ainda que, a atual 

sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta 

dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 

duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 

do Conselho Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008524-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CRUZ (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008527-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PINTO SANTOS (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008686-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 
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qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008790-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008820-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PEREIRA DOS SANTOS APOLINARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008735-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários onde o autor 

requer a gratuidade da justiça, ou o recolhimento das custas ao final do 

processo, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o 

ônus processual. O Código de Processo Civil em vigência não abrange a 

hipótese de pagamento de custas ao final do processo, permitindo 

excepcionalmente o parcelamento desta, conforme disposto no artigo 98, 

§ 6º, como forma de resguardar o princípio previsto no artigo 5º, inciso 

LXXIV da Constituição Federal. Entretanto, o entendimento jurisprudencial 

dominante, tanto para concessão da gratuidade da Justiça, quanto para o 

parcelamento das custas processuais, é que sem a comprovação nos 

autos da falta de condições financeiras do requerente, o indeferimento do 

benefício deve ser imposto. No caso, o pedido encontra-se 

desacompanhado de qualquer documento probatório, nesse sentido. 

Quanto ao valor atribuído à presente causa (R$ 1.000,00 - mil reais), não 

correspondem com a pretensão almejada pelo autor, que objetiva o 

arbitramento de honorários de ação cuja dívida ultrapassa o valor de R$ 

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). No atual Código de 

Processo Civil, o valor da causa continua sendo um requisito da petição 

inicial, cabendo ao autor atribuir-lhe um valor certo, ainda que a causa não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, conforme preconiza o 

disposto no artigo 291 do CPC. Dessa forma, fundamentado no que dispõe 

o artigo 321, do CPC, intime-se o requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a petição inicial, atribuindo valor correto a causa - art. 319, 

V, CPC, bem como, fundamentado no que dispõe o art. 99, § 2º do CPC, 

demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade ou o parcelamento das 

custas, anexando no feito a declaração de imposto de renda, e planilha 

contábil dos últimos três meses, ou ainda, para no mesmo prazo recolher 
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as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretara no indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito com base no disposto no artigo 330. IV e art. 290 do CPC. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008847-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários onde o autor 

requer a gratuidade da justiça, ou o recolhimento das custas ao final do 

processo, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o 

ônus processual. O Código de Processo Civil em vigência não abrange a 

hipótese de pagamento de custas ao final do processo, permitindo 

excepcionalmente o parcelamento desta, conforme disposto no artigo 98, 

§ 6º, como forma de resguardar o princípio previsto no artigo 5º, inciso 

LXXIV da Constituição Federal. Entretanto, o entendimento jurisprudencial 

dominante, tanto para concessão da gratuidade da Justiça, quanto para o 

parcelamento das custas processuais, é que sem a comprovação nos 

autos da falta de condições financeiras do requerente, o indeferimento do 

benefício deve ser imposto. No caso, o pedido encontra-se 

desacompanhado de qualquer documento probatório, nesse sentido. 

Quanto ao valor atribuído à presente causa (R$ 1.000,00 - mil reais), não 

correspondem com a pretensão almejada pelo autor, que objetiva o 

arbitramento de honorários de ação cuja dívida ultrapassa o valor de R$ 

138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). No atual Código de Processo 

Civil, o valor da causa continua sendo um requisito da petição inicial, 

cabendo ao autor atribuir-lhe um valor certo, ainda que a causa não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível, conforme preconiza o 

disposto no artigo 291 do CPC. Dessa forma, fundamentado no que dispõe 

o artigo 321, do CPC, intime-se o requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a petição inicial, atribuindo valor correto a causa - art. 319, 

V, CPC, bem como, fundamentado no que dispõe o art. 99, § 2º do CPC, 

demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade ou o parcelamento das 

custas, anexando no feito a declaração de imposto de renda, e planilha 

contábil dos últimos três meses, ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

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

providências acarretara no indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito com base no disposto no artigo 330. IV e art. 290 do CPC. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1008750-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSE CRISTIANE MOURA COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

MICHELE CRISTINA SIQUEIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (ADVOGADO)

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

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1008750-38.2018.8.11.0041 Vistos, O pedido de Alvará para 

levantamento de valores proveniente de contas vinculadas de PIS/PASEP 

e FGTS, de pessoa já falecida, é matéria de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá - MT, para onde 

determino a redistribuição deste feito, com as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009083-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS LEITE (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente anexa aos autos o protocolo do requerimento 

administrativo datado de 22 de Março de 2018, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT, conforme se verifica nos documentos que 

acompanham o pedido inicial. Segundo a disposição contida no § 2° do Art. 

5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não tendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito, até que ocorra os 30 

(trinta) dias, do prazo acima citado. No caso, a parte requerente ainda 

deixou de fazer prova nos autos da alegada hipossuficiência, visto que o 

pedido encontra-se desacompanhado do comprovante de renda. Ante ao 

exposto, decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos 

manifestação da parte requerente, intime-se a mesma, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se ouve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, bem como, para demonstrar 

que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando ao feito o documento 

probatório de renda (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

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

ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

extinção – art. 485, § 1º, do CPC. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008890-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

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

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008788-50.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 213 de 566



Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IHGOR JEAN REGO OAB - PR49893 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIRA NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Titulo Extrajudicial, a parte exequente anexa 

aos autos apenas um comprovante de pagamento, alegando se tratar do 

recolhimento das custas processuais da presente execução, todavia, o 

pedido vem desacompanhado da Guia de Recolhimento emitida pelo 

Tribunal de Justiça - MT, impossibilitando a conferencia do recolhimento, 

Dessa forma, não havendo como saber se o valor recolhido corresponde 

com o valor atribuído na guia emitida para este processo, conforme dispõe 

o Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, intime-se a parte 

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

anexando nos autos a Guia de recolhimento das custas, para posterior 

conferencia e prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, voltem os autos 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006426-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA NUNES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12222692 designo o 

dia 25/07/2018, às 10;45mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008874-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL CRED. SECURITIZADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CUYABA SUITE RESIDENCE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o devido recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido 

de gratuidade a ser analisada no feito, intime-se a parte exequente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 

autos a Guia de recolhimento das custas processuais, acompanhada do 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento 

das custas processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007040-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYLY SILVA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

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

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado pela requerente, na via administrativa, inexiste 

razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao 

exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

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

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

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

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

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008879-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL BERTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEIDSON DE MORAES MUCKE OAB - PR44037 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MITSUTOSHI TAKAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1008879-43.2018.8.11.0041 Vistos, Não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade da justiça, intime-se o patrono da parte 

exequente para comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça, 

consignando que a parte interessada poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação 

acima, conforme dispõe a seção 7, art. 393, da CNGC/MT, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, no estado em que se encontra, 

com as baixas necessárias. Em caso de apresentação do documento 

acima mencionado, cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se à 

origem com as baixas pertinentes, e nossas homenagens. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008513-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT0016090A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

JANDAIA IMOBILIARIA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1008513-04.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de parte 

beneficiária da gratuidade, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas pertinentes, conforme disciplina a 

CNGC-MT. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006712-53.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DE SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12290203 designo o 

dia 25/07/2018, às 11;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006506-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BRUNO SANTOS DAS DORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12290709 designo o 

dia 25/07/2018, às 11;15mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006593-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12291381 designo o 

dia 25/07/2018, às 11;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006626-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMO SOUZA 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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12291445 designo o 

dia 25/07/2018, às 11;45mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 342407 Nr: 12823-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSALA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RIBEIRO CÂMARA - 

OAB:OAB/MG-76.740, FLÁVIO FREIRE - OAB:104.842-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6.525 / MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça, bem como, 

informar aos autos o endereço para cumprimento do mandado de 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 388120 Nr: 23936-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINA ANTUNES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL CAETANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 404894 Nr: 37023-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILTELECOM S/A - FILIAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca dos cálculos apresentados fls. 400.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 239698 Nr: 8553-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. EVANG SOUZA CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT, FREDERICO CARLOS BARNI HULBERT - OAB:17208/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 724092 Nr: 19723-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENICE SILVA DOS SANTOS, JULIANA SILVA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SÁ FREIRE MARTINS - 

OAB:7362, DEIVID LINCOLN M A N GIROTTO - OAB:240.583/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROSO - 

OAB:14844

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para que indique o 

atual endereço da parte requerida, bem como, proceda com o recolhimento 

da guia publica de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 1098900 Nr: 10150-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORGONDINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS DA SILVA - OAB:8184-A

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 120, bem como, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149906 Nr: 31670-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 829875 Nr: 35626-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 

16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 procedo a intimação do advogado JOAO ARRUDA DOS SANTOS, para, 

no prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos, sob pena de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354303 Nr: 24725-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILEI SEBASTIAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 70, bem como, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337373 Nr: 8253-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKN SERVIÇO DE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELE - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GOBETTI DE JESUS - 

OAB:309.272/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 186, bem como, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 855215 Nr: 57690-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA 

GRANDE - HOSPITAL SÃO LUCAS, AUGUSTO CESAR DA MOTA 

MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO DA 

SILVA - OAB:1760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA 

- OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1198673 Nr: 4171-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ADRIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 

109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 791302 Nr: 45376-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCANTI E CARVALHO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINCO ESTRELAS AGROPECUÁRIA E 

PARTICIPAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 109, bem como, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136659 Nr: 25905-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO BRITO DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 367063 Nr: 5198-97.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099/B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 
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OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a 

Requerente, LUIZ RODRIGUES DA SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco 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 a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 07/09/2008 (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.Cuiabá, 05 de Abril de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 225379 Nr: 32729-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME, 

GERALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DA SILVA BIGIO 

TARDIN - OAB:6.822/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT, CARLOS ROBERTO SANTOS - OAB:2739/MT, 

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB:4276/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953827 Nr: 1950-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESARIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PG RESTAURANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 130/132,foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12449 Nr: 7169-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LIMA VERDE, GISELE ADDOR 

ALVES CORREA LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:101180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21.439, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/O

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do auto de avaliação de fls. 502/504. Dito Isto, segue o referido despacho:

(...) Apresentado o Auto de Avaliação nos autos, sobre ele digam as 

partes, no prazo comum de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1158234 Nr: 35200-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON ANTONIO REIMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON CAMPOS CONTÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO EDUARDO MARTINEX - 

OAB:32.803/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, e por consequência 

determino o regular processamento do processo de execução em apenso 

(código n. 1075888), na forma do artigo 919,§5º do CPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte Embargante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 20% do 

valor da execução, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.Preclusa a via 

recursal, inexistindo ulteriores deliberações, translade-se cópia da 

presente decisão aos autos principais e arquive-se, observando as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de abril de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793986 Nr: 291-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO FERREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação na pessoa do advogado do 

representante do espólio para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito. Tendo em vista a certidão do oficial de justiça de fls. 

135, retornou para esta secretaria com a informação que não

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813582 Nr: 20054-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN JHONNES FERREIRA MAGALHÃES, HELOISA 

FERREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, LUMEM 

CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 Intimação do advogado EDER DA SILVA GOMES, para, no prazo de 03 

dias proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 407260 Nr: 39399-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCILA TILLMANN PAREJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIA RABELO SILVA - 

OAB:16784, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 105/106, ou requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075888 Nr: 57896-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ANTONIO REIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 
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OAB:13.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINEZ - 

OAB:45362, SÉRGIO EDUARDO MARTINEZ - OAB:32.803, SÉRGIO LEAL 

MARTINEZ - OAB:7.513

 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Código Nº 1075888

VISTOS,

Os Embargos do devedor em apenso (código n.1158234) foram julgados 

improcedentes nesta data.

Desta feita, na forma do artigo 919,§5º do CPC, INTIME-SE a parte 

Exequente para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar planilha atualizada 

do débito e requerer o que de direito para prosseguimento do feito, uma 

vez que os pedidos de fls. 180/183 não vieram acompanhados do 

respectivo cálculo.

Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 346808 Nr: 16927-57.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERCINO SIMÃO DE OLIVEIRA, 

CARMEZINA FERREIRA DE JESUS, ALBERTINA SIMÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 214/219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1130463 Nr: 23198-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS 

LTDA, JOSÉ ALBERTO AGUIAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cecília Mayor - 

OAB:117.650/SP

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça, de fls. 351 ou requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 880785 Nr: 17283-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR TADEU TRILHA, ADEMIR TADEU TRILHA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FELIZARDO - 

OAB:47.204/178.530A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico o decurso de prazo da decisão/intimação de fls. 1.911.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 869029 Nr: 8802-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, RODRIGO RAMOS FRANCO - OAB:16.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:12208

 Certifico que encaminho intimação do executado. Dito Isto, segue o 

referido despacho:(...) Aceitando o perito o encargo, intime-se a parte 

executada para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos a guia de 

recolhimento de depósito no valor dos honorários periciais acima fixados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 327456 Nr: 483-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192/SP, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação na pessoa do advogado do requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito. Tendo em vista 

o mandado de fls. 83/84, retornou para esta secretaria com a informação 

que o imóvel encontra-se fechado e desocupado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953067 Nr: 1532-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OAB/MT 15.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003492-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L VIEGAS DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003492-47.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL SUBSTITUTIVA do Id.12228621, em que foi oportunizado à parte 

Autora esclarecer a justa causa para a propositura da ação ou elementos 

que comprovem a recusa/impedimento oferecido pela Requerida para o 

fornecimento da documentação necessária à baixa do protesto reputado 

indevido pela Autora. Cuida-se de ação denominada “AÇÃO DE PRECEITO 

COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA”, aviada por AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA em face de L. 

VIEGAS DE SOUZA (nome fantasia SUPERMERCADO CRISTAL), 

objetivando em caráter liminar a baixa de protesto enviado pela Requerida 

ao Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cáceres/MT. Assevera a parte 

Autora que em 14/11/2016 adquiriu produtos da Requerida registrados na 

Nota Fiscal nº000.005.835 no valor de R$736,09 (setecentos e trinta e 

seis reais com nove centavos); e que conforme a prática comercial 

existente entre as partes, a Requerente em 12/01/2017 realizou um 

depósito no valor de R$1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), que 

teria representado o pagamento da citada mercadoria (sacolões e cesta 

básica) e o pagamento de outras aquisições no valor de R$600,00 

(seiscentos reais). Todavia, afirma a Requerente que, mesmo tendo 

promovido tais pagamentos, foi surpreendida pelo protesto indevido e 

ilegal enviado pela Requerida ao Cartório do 3º Ofício da Comarca de 
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Cáceres/MT, relativo a nota fiscal no valor de R$736,09 (setecentos e 

trinta e seis reais com nove centavos). Discorre a Autora que a presente 

ação não se presta a discutir a legalidade ou legitimidade do protesto, 

esclarecendo que o inconformismo da Requerente que constitui a causa 

de pedir e alimenta o interesse de agir é a recusa ilegal e indevida de a Ré 

promover a baixa do protesto ou entregar a cópia dos instrumentos, 

anuência e mesmo o título de crédito após ter recebido seus haveres, 

destacando a Autora que o pagamento se deu em 12/01/2017 e o protesto 

ocorreu em 09/01/2017. Assim, pretende a Requerente em sede de tutela 

de urgência: “1. Que seja concedida liminarmente a tutela de urgência de 

natureza antecipada, inaudita altera parte, conforme previsto no Código de 

Processo Civil, artigo 300, § 2º, independente de caução, § 1º 

oficiando-se o Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cáceres, localizado na 

Rua Padre Cassemiro nº 767, CEP 78200-000, Bairro Centro, Cáceres 

(MT), para proceder com a baixa do protesto do nome da autora do rol de 

maus pagadores; 2. À eventualidade e caso Vossa Excelência entenda 

pertinente, a autora requer seja deferida liminarmente a tutela de urgência 

de natureza antecipada, inaudita altera partemediante a prestação de 

caução (§ 1º, art. 300, CPC), no valor R$ 1.000,00 (Um mil reais) ou no 

valor do título protestado R$ 736,09(setecentos e trinta e seis reais e nove 

centavos), nos termos do § 1º, do art. 300, do Código de Processo Civil” 

(sic Id.12228621). É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. In casu, verifico a carência processual da 

probabilidade do direito da Autora, nesta prematura fase processual, que 

justifique o deferimento da medida de urgência vindicada. Isto porque, 

conforme ressaltado pela Autora no Id.12228621 pág.4, a causa de pedir 

declinada na exordial, sobretudo deferimento do pedido de tutela de 

urgência perseguido, está alicerçado em suposta recusa da Requerida em 

fornecer os documentos necessários para a realização da baixa do 

protesto registrado em desfavor da Autora. Todavia, mesmo sendo 

oportunizado à Requerente juntar aos autos elementos que comprovem a 

alegada conduta indevida da Ré, a Autora não logrou êxito em corroborar 

tal recusa/omissão/impedimento, quiçá conseguiu demonstrar de forma 

inequívoca que ao diligenciou no sentido de cancelar o protesto atacado 

nos termos do artigo 26 da Lei nº9.492/1997. Art. 26. O cancelamento do 

registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto 

de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na 

impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. § 2º Na 

hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por 

endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo 

credor endossante. § 3º O cancelamento do registro do protesto, se 

fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de 

dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos 

devidos ao Tabelião. Ressalto que, meras alegações de que “inúmeras 

vezes a autora buscou junto a requerida cópia do título protestado 

devidamente quitado e a carta de anuência para que promovesse a baixa 

nos registros de protesto”, ou que “postulou por outro tanto de vezes tais 

documentos que lhe fossem enviados para seu endereço comercial, ou 

mesmo endereço eletrônico”, sem apresentar prova das ditas tentativas, 

macula prova inequívoca do ilícito sofrido pela Requerente e, 

consequentemente, a probabilidade do direito à tutela vindicada. Esclareço 

que, a notificação juntada Id.12228677 não serve de prova da tentativa da 

Autora em ter acesso aos documentos para a realização do cancelamento 

do protesto, a uma por não haver indícios do recebimento pela Requerida, 

e duas por haver incongruência no tocante à data de envio da notificação 

(24/11/”2017”) com a data e objeto citados no documento (reclamação 

sobre protesto “futuro” – 09 janeiro do “corrente ano” – “realizado” em 

desfavor da Notificante/Autora), estes detalhes reduz a força probante da 

notificação, nesta prematura fase processual. Relembro que, o pedido de 

tutela consiste no envio de ofício à serventia para o cancelamento do 

protesto em razão de suposta recusa/omissão da Requerida em fornecer 

os documentos necessários à Requerente, entretanto, sem a 

comprovação do ato supostamente praticado pela Ré, não sustentam o 

provimento tutelar almejado, sendo descabido imputar ao Poder Judiciário 

obrigação afeta à parte interessada (Autora). Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória, impondo-se a triangulação do feito e a devida 

instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa a 

fim de que o juízo forme seu livre convencimento. Ademais, a presente 

decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, 

demonstrado a presença dos requisitos através de pedido 

adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este 

provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

por não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, 

INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE 

a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código 

de Processo Civil, bem como a existência de emenda a inicial. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Diante da petição inicial substitutiva 

anexada ao Id.12228621, com base no artigo 13-A, §3º da Resolução 

nº185/2013 do CNJ, DETERMINO que seja retirada da visibilidade do 

documento anexado ao Id.11783753, certificando-se o ato. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008967-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA QUINTEIRO JOAQUIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1008967-81.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando em desfavor da parte 

Requerida, nos termos do artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO 

para o exercício das funções jurisdicionais neste presente feito. 

Encaminhem-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011950-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BARBOSA ADORNO (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1011950-87.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 12252795/12252802 manifestou concordância ao valor depositado pela 

parte Requerida ID. 11616013/11616020 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11616020 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12252802. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 
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formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009322-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE FREITAS 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1009322-28.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 12252809/12252829 manifestou concordância ao valor depositado pela 

parte Requerida ID. 11852654/11852693 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11852692 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12252829. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009322-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE FREITAS 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1009322-28.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 12252809/12252829 manifestou concordância ao valor depositado pela 

parte Requerida ID. 11852654/11852693 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11852692 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12252829. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006517-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR JOSE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1006517-05.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 11866526 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 11840920/11840934 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11840934 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 11866526. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008642-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MATHEUS SILVA LIMA (AUTOR)

ROSANIA PEREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1008642-43.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 11866373 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 11841105/11841127 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11841127 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 11866373. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018359-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURITO GOMES GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1018359-79.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 11955374 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 11891427/11891451 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11891451 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 11955374. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004015-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CESAR DE OLIVEIRA MARIGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18, 09:00, a 
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ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032322-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARIA DA ROSA (AUTOR)

R. D. R. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026743-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DE GOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 09:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006062-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006062-06.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

JONATHAN DE OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A W Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em decorrência da 

sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Abril de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004514-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL MARTINS NETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/2018 10:00 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024523-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DO CARMO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO GINO DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1024523-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIS FERNANDO 

DO CARMO ALMEIDA REQUERIDO: MAURO GINO DA SILVA FIGUEIREDO 

W Vistos. 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, 06 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004566-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZANILDO GONCALO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 10:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005467-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL CRED. SECURITIZADORA S.A (RÉU)

FALCAO VIGILANCIA PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E 

TERCERIZACOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005467-07.2018.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIO RIO 

COXIPO RÉU: FALCAO VIGILANCIA PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, 

PORTARIAS E TERCERIZACOES LTDA - ME, ROYAL CRED. 

SECURITIZADORA S.A AT Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

nota-se que, apesar da parte autora, em sede de tutela de urgência, 

requerer que seja oficiado ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá, a mesma não 

especificou a finalidade de tal pleito. Ademais, considerando que por 

ocasião da emenda, a parte autora informou que o protesto indevido está 

causando prejuízos, faz-se necessário comprovar o protesto, vez que os 

documentos constantes no Id nº 12051226 e 12051333, informam apenas 

o apontamento e não o efetivo protesto. Assim, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial com o fito de 

juntar aos autos o comprovante do protesto, bem como informar qual a 

finalidade do ofício a ser expedido ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá, como 

por exemplo, sustação dos efeitos do protesto, sob pena de extinção do 

feito, ex vi do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Atendidas 

as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Abril de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000719-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELVILELA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RUTE SILVA DE JESUS OAB - 008.123.201-23 (REPRESENTANTE)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a petição e o valor depositado pela parte requerida (ID nº 12590080), no 

prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 526, §1º).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004076-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

GRAZIELLE LIMA DA SILVA BENTO OAB - 033.523.541-70 

(REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo n.º. 1004076-51.2017.8.11.0041 Requerente GRAZIELLE LIMA 

DA SILVA BENTO Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por GRAZIELLE LIMA DA SILVA BENTO em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 06.10.2016 foi vitima de um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5010604). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

8113154). O requerente apresentou impugnação à contestação às (id. 

9138623). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 7361094). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 7361094). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 
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presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. No que tange a comprovação do local da residência do 

requerente, anoto que não se trata de documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Cuiabá-MT, razão pela 

qual a competência é deste Juízo. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 4859669), documentos médicos 

hospitalares (id. 4859674), bem como pela pericia médica judicial (id. 

7361094), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica (id. 7361094) concluiu que o acidente causou a 

parte autora invalidez permanente parcial membro inferior esquerdo, com 

redução da capacidade funcional em 70% de 50%, de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBROS INFERIORES (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

funcional completa de um dos membros inferiores: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, a parte Requerente faz jus 

à quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(06.10.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020660-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO NASCIMENTO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo n.º. 1020660-96.2017.8.11.0041 Requerente CARLOS 

EDUARDO NASCIMENTO DE PAULA Requerido PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DE PAULA 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 02.03.2017 foi vitima 

de um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, 

conforme documentos anexos. A inicial veio instruída com os documentos 

em anexo. Foi determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 

9023101). A requerida ofereceu peça contestatória, com documentos 

inclusos (id. 10527870). O requerente apresentou impugnação à 

contestação às (id. 11345689). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 10476695). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 

10476695). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1 

Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve 

ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 8696525), documentos médicos hospitalares (id. 

8696528), bem como pela pericia médica judicial (id. 10476695), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, verifica-se 

que não se faz necessária realização de novos exames periciais, tendo 

em vista que a perícia médica para fins de conciliação concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial avaliada em 

50% de 10% (id. 10476695), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: PERDA FUNCIONAL DE UM DOS PÉS (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 223 de 566



funcional de um dos pés: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 50% (B) x 10% (C) = R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). 

Portanto, a parte Requerente faz jus à quantia total de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro 

DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (02.03.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003280-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003280-26.2018.8.11.0041 AUTOR: E. A. MAURICIO 

& CIA LTDA - ME RÉU: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por E A Maurício & Cia Ltda –ME em desfavor de Bradeco Leasign 

S/A – Arrendamento Mercantil, ambos qualificados no autos. Alega o 

requerente ser o proprietário dos seguintes veículos: a) caminhão 

SR/Fachini SRF BO, 2006, placa KAH 9829 e b) caminhão Mercedz Benz 

1938S, 2005, placa KAO 8748. Menciona que os referidos veículos foram 

dados em garantia no contrato de arrendamento mercantil por dívida 

adquirida pela empresa F H Comércio de Combustíveis Ltda (P A da Silva) 

junto ao banco requerido. Aduz que em razão da inadimplência da referida 

empresa, o requerido ajuizou ação de busca e apreensão, que tramitou 

perante a 3ª Vara de Direito Bancário da Capital, nos autos nº 

31715-95.2016.811.0041. Assevera que na qualidade de terceiro 

interessado e legítimo proprietário dos bens, realizou a purgação integral 

da mora judicializada no valor de R$ 85.568,93 (oitenta e cinco mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos). Informa 

que, passado 13 (treze) meses do cumprimento da obrigação, o requerido 

não realizou a baixa no gravame de arrendamento mercantil constante no 

documento dos veículos mencionado. Por essa razão, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida seja compelida a realizar a baixa no 

gravame dos veículos supracitados. 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, a relação contratual firmada entre as partes 

oriunda do Contrato de Arrendamento Mercantil (Id nº 11749480). Consta 

nos autos cópia da Ação de Busca e Apreensão que tramitou perante o 3ª 

Vara de Direito Bancário da Capital, na qual é possível notar que a parte 

autora na qualidade de terceiro interessado realizou a purgação da mora 

aos 28.11.2016 (Id nº 11749492). Ressai dos autos, ainda, extrato dos 

veículos no Detran do qual é possível visualizar que passados mais de um 

ano do pagamento as restrições persistem. Ocorre que, ante a quitação 

do débito, caberia à instituição requerida, nos termo do art. 9º, da 

Resolução nº 320, de 05.06.2009, do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, proceder a baixa do gravame no prazo de 10 (dez) dias. 

Vejamos: “Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do 

devedor, a instituição credora providenciará, automática e 

eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou 

entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e 

licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” Assim sendo, concretizada 

a responsabilidade da requerida em realizar a baixa do gravame, resta 

demonstrado, neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito da parte 

autora. À propósito, colaciono a seguinte jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato Grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS 

COM REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO - BAIXA DE GRAVAME - 

MORA EXCESSIVA NA COMUNICAÇÃO AO DETRAN – INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DO SPC/SERASA - DANO MORAL – CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...)2. Decurso de quase 02 anos, sem 

comunicação ao DETRAN, conduta que transcendeu a esfera do mero 

aborrecimento e de evidente ilegalidade (descumprimento de Resolução do 

CONTRAN).3. Havendo a negativação indevida, a responsabilidade da 

instituição financeira independe de culpa por ser objetiva, em decorrência 

do disposto no art. 14 do CDC, aplicável ao caso por força dos art. 2º e 
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art. 3º, §2º, do referido Diploma Legal, em face da atividade exercida e 

Súmula nº 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (“O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).4.(...).”(Ap 

87263/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017). Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, caso a restrição do gravame persista, 

a parte requerente estará sendo privada de utilizar e dispor livremente do 

bem, apesar dessa já estar integralmente quitada. Posto isso, com base no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência para o fim de que a requerida, no prazo de 30 

(dias) dias, PROCEDA com a baixa do GRAVAME de arrendamento 

mercantil, sobre os veículos SR/Fachini SRF BO, 2006, placa KAH 9829 e 

caminhão Mercedz Benz 1938S, 2005, placa KAO 8748. Em caso 

descumprimento dessa decisão, com fulcro no art. 297 do Código de 

Processo Civil, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

além 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. 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 05 de Junho de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de Março de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006516-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN MARCELO CORREA MARINHO (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL CREDITS ASSESSORIA LTDA. - EPP (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006971-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT0018244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1006971.48.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 

Autora pretende formulou pedido de assistência judiciária gratuita, sem 

contudo juntar aos autos elementos de prova da alegada condição de 

hipossuficiência. Pontuo que, demonstrativo financeiro produzido pela 

própria parte não serve de base segura para sustentar o deferimento do 

benefício. Além disso, pugna como pedido de tutela de urgência a 

produção antecipada de prova, fundada no artigo 381 e seguintes do CPC. 

Contudo, esclareço que, atualmente, o procedimento especial previsto nos 

artigos 381 ao 383 do CPC, possui rito próprio e finalidade especifica, de 

modo que não há que se falar em tutela de urgência nos moldes do artigo 

300 e seguintes do citado Diploma Legal. O resultado do procedimento não 

vislumbra sentença de mérito, em que se possibilite neste momento 

processual a antecipação da tutela pretendida ou tutela de urgência nos 

termos do citado artigo 300, tendo em vista que a conclusão do feito 

resultará em sentença homologatória da regularidade da prova produzida. 

Destarte, a parte final do artigo 382 do CPC, permite a dispensa da citação 

do interessado (inaudita altera pars), quando a parte requerente não tem 

pretensão contenciosa, o que não é o caso dos autos. Desta feita, 

considerando as ponderações exaradas pelo próprio Autor, INTIME-SE a 

parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo (artigo 321 

do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de: 1) Juntar aos autos documentos 

que demonstrem não possuir renda suficiente para arcar com as custas 

do processo sem prejuízo de seu sustento (por ex. declaração imposto 

renda de pessoa jurídica, etc...), sob pena de indeferimento do benefício, 

de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) Adequar o pedido de urgência, 

ao rito processual escolhido, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela. Intime-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007105-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÉRGIO BATISTELLA OAB - MT9155/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATA JUNGKLAUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007105-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA REQUERIDO: JHONATA 

JUNGKLAUS AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de Anulação de 

Negócio, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jeferson Henrique 

Gomes Siqueira em desfavor de Jhonata Jungklaus, ambos qualificados no 

autos. Alega o requerente que, aos 14.11.2017, firmou compromisso 

particular de compra e venda com o requerido, tendo como objeto o 

seguinte imóvel: casa n.º 03, setor E2, do loteamento Residencial Santa 

Terezinha 2, Bairro Coxipó, nesta urbe. Sustenta que o valor do imóvel foi 

pactuado no montante de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), sendo 

pagos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, além de um veículo marca 

Volkswagem, modelo Fox, ano 2014/2015, placa QBJ 5081, no valor de R$ 

33.000,00 (trinta e três mil reais). Assevera que pelo contrato a parte 

requerida se obrigou a entregar o imóvel com todos os impostos e tributos 

pagos até a data da assinatura, bem como a assinar a escritura da 

transferência. Informa que a parte autora, a seu turno, se comprometeu a 

realizar o pagamento do valor acordado e realizar a transferência do 

veículo para o nome do requerido. Menciona que, após realizar a 

obrigação acordada, dirigiu-se ao cartório de imóveis para realizar a 

transferência do imóvel, ocasião em que teve ciência que o imóvel 

adquirido possuía penhoras de diversas ações. Diz que, ao entrar em 

contato com o requerido, não foi atendido, e ao procurá-lo no endereço 

informado descobriu que o local era inexistente. Por entender que o ato 

jurídico praticado é eivado de vício, requer, em sede de tutela de urgência, 

que seja expedido ofício ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso 

para que seja bloqueado o documento do veículo VW/Novo Fox TL MA, 

ano 2014, chassi 9BWAA45ZF4041197, Renavam 1039168873, placa QBJ 

5081. 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 consta nos autos o Instrumento Particular 

de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes (Id nº 

12327399). Aliás, consta no referido contrato, que o imóvel objeto do 

compromisso de compra e venda estaria livre de qualquer vício ou ônus. 

Nesse ponto, registro que, apesar da previsão contratual de ausência de 
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ônus, a matrícula constante no autos, datada de 02.01.2018, demonstra a 

averbação de penhoras oriundas de ações trabalhistas. Ademais, a parte 

autora trouxe o extrato do veículo no Detran, no qual é possível inferir que, 

de fato, o veículo foi transferido ao requerido (Id nº 12327513). Deste 

modo, entendo que tais fatos dão verossimilhança às alegações da parte 

autora e, por conseguinte, demonstram, nesta fase inicial, a probabilidade 

do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que diante da situação narrada, e 

considerando que o extrato do Detran aponta uma multa em razão da 

prática de uma infração de trânsito ocorrida na cidade de Cabo Frio/RJ, se 

faz necessário o bloqueio do veículo a fim de se evitar possíveis 

alienações que frustrem a possível anulação do negócio jurídico e o 

retorno ao status quo ante. 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 não é o caso dos autos, 

pois na hipótese do pedido principal ser, ao final, julgado improcedente, 

haverá o desbloqueio do documento do veículo. Posto isso, com base nos 

artigos 297 e 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que seja oficiado 

ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso a fim de que 

proceda com o bloqueio do documento do veículo VW/Novo Fox TL MA, 

ano 2014, chassi 9BWAA45ZF4041197, Renavam 1039168873, placa QBJ 

5081, até ulterior deliberação deste Juízo. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração constante no Id nº 12327369, 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 26 de Junho de 2018, às 10h30min, 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). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de Abril de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003280-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003280-26.2018.8.11.0041 AUTOR: E. A. MAURICIO 

& CIA LTDA - ME RÉU: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por E A Maurício & Cia Ltda –ME em desfavor de Bradeco Leasign 

S/A – Arrendamento Mercantil, ambos qualificados no autos. Alega o 

requerente ser o proprietário dos seguintes veículos: a) caminhão 

SR/Fachini SRF BO, 2006, placa KAH 9829 e b) caminhão Mercedz Benz 

1938S, 2005, placa KAO 8748. Menciona que os referidos veículos foram 

dados em garantia no contrato de arrendamento mercantil por dívida 

adquirida pela empresa F H Comércio de Combustíveis Ltda (P A da Silva) 

junto ao banco requerido. Aduz que em razão da inadimplência da referida 

empresa, o requerido ajuizou ação de busca e apreensão, que tramitou 

perante a 3ª Vara de Direito Bancário da Capital, nos autos nº 

31715-95.2016.811.0041. Assevera que na qualidade de terceiro 

interessado e legítimo proprietário dos bens, realizou a purgação integral 

da mora judicializada no valor de R$ 85.568,93 (oitenta e cinco mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos). Informa 

que, passado 13 (treze) meses do cumprimento da obrigação, o requerido 

não realizou a baixa no gravame de arrendamento mercantil constante no 

documento dos veículos mencionado. Por essa razão, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida seja compelida a realizar a baixa no 

gravame dos veículos supracitados. 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, a relação contratual firmada entre as partes 

oriunda do Contrato de Arrendamento Mercantil (Id nº 11749480). Consta 

nos autos cópia da Ação de Busca e Apreensão que tramitou perante o 3ª 

Vara de Direito Bancário da Capital, na qual é possível notar que a parte 

autora na qualidade de terceiro interessado realizou a purgação da mora 

aos 28.11.2016 (Id nº 11749492). Ressai dos autos, ainda, extrato dos 

veículos no Detran do qual é possível visualizar que passados mais de um 

ano do pagamento as restrições persistem. Ocorre que, ante a quitação 

do débito, caberia à instituição requerida, nos termo do art. 9º, da 

Resolução nº 320, de 05.06.2009, do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, proceder a baixa do gravame no prazo de 10 (dez) dias. 

Vejamos: “Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do 

devedor, a instituição credora providenciará, automática e 

eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou 

entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e 

licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” Assim sendo, concretizada 

a responsabilidade da requerida em realizar a baixa do gravame, resta 

demonstrado, neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito da parte 

autora. À propósito, colaciono a seguinte jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato Grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS 

COM REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO - BAIXA DE GRAVAME - 

MORA EXCESSIVA NA COMUNICAÇÃO AO DETRAN – INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DO SPC/SERASA - DANO MORAL – CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...)2. Decurso de quase 02 anos, sem 

comunicação ao DETRAN, conduta que transcendeu a esfera do mero 

aborrecimento e de evidente ilegalidade (descumprimento de Resolução do 

CONTRAN).3. Havendo a negativação indevida, a responsabilidade da 

instituição financeira independe de culpa por ser objetiva, em decorrência 

do disposto no art. 14 do CDC, aplicável ao caso por força dos art. 2º e 

art. 3º, §2º, do referido Diploma Legal, em face da atividade exercida e 

Súmula nº 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (“O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).4.(...).”(Ap 

87263/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017). Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, caso a restrição do gravame persista, 

a parte requerente estará sendo privada de utilizar e dispor livremente do 

bem, apesar dessa já estar integralmente quitada. Posto isso, com base no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência para o fim de que a requerida, no prazo de 30 

(dias) dias, PROCEDA com a baixa do GRAVAME de arrendamento 

mercantil, sobre os veículos SR/Fachini SRF BO, 2006, placa KAH 9829 e 

caminhão Mercedz Benz 1938S, 2005, placa KAO 8748. Em caso 

descumprimento dessa decisão, com fulcro no art. 297 do Código de 

Processo Civil, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
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além 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. 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 05 de Junho de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de Março de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 791461 Nr: 45538-78.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKI SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 Nesta data, intimo a parte requerida para apresentar suas contrarrazões 

ao recurso do requerente de fls. 284/314. Certifico também que torno sem 

efeito a intimação anterior do dia 08/03/2018, por ter sido lançada em nome 

do requernte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116330 Nr: 17181-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos em Correição.

Considerando a notícia de que o requerente Altair Gonçalves de Arruda 

faleceu, consoante certidão de fl. 110, o mesmo deve ser substituído por 

seu respectivo espólio, representado pelo inventariante ou, já tendo 

ocorrido à partilha, deve ser substituído pelos seus herdeiros/sucessores.

Assim sendo, intime-se o requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias regularizar o polo Ativo da presente demanda, para posterior 

prosseguimento do feito, ficando os autos suspenso nos termos do artigo 

313, I, do CPC, sob pena de não o fazendo ser extinto a presente 

demanda nos termos do art. 76 § 1º inciso I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915149 Nr: 40281-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a 

exigibilidade das obrigações, 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.DEFIRO o levantamento dos honorários periciais não realizados, 

mediante a expedição do competente alvará, em favor da 

Seguradora.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821849 Nr: 28036-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, intime-se o perito para designar nova data para realização 

de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, anotando-se que a omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 879902 Nr: 16700-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “não procurado” 

(fls. 202).

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 
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manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 951228 Nr: 494-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAS, BEATRIZ LUCINDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “não procurado” 

(fls. 202).

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 823781 Nr: 29860-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JUNIOR JESUS FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a 

exigibilidade das obrigações, 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.DEFIRO o levantamento dos honorários periciais não realizados, 

mediante a expedição do competente alvará, em favor da 

Seguradora.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 434099 Nr: 13289-45.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial do processo Cód. 

434099 e PARCIALMENTE PROCEDENTES os do processo Código 444786, 

para o fim de CONDENAR a parte Sérgio Donizete Nunes ao pagamento de 

danos materiais em favor da parte Antônio Joaquim Moraes Rodrigues 

Neto, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).Deve incidir 

sobre o valor do dano material a correção monetária pelo INPC a partir do 

desembolso e, ainda, juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação 

(arts. 405 e 406, CC).Do conjunto dos pedidos das duas demandas, a 

parte Antônio Joaquim Moraes sucumbiu em parte mínima, razão pela qual 

CONDENO a parte Sérgio Donizete Nunes a pagar por inteiro as custas 

processuais dos feitos e os honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Translade-se cópia da presente para o 

processo n.º 19703-59.2010 (Código 444786), apenso.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 04 de Abril de 2018.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 153680 Nr: 4585-68.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilo Teixeira de Queiroz, GOMERALDO 

PEDROSO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CARRAZZONE FERREIRA 

- OAB:6686/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:, MÁRCIA MONTEIRO 

VIDAL - OAB:11.597, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802, FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.987/MT

 Vistos,

1. Ouça-se o exequente quanto a exceção de pre-executividade de fls. 

114/132.

2. Sem prejuízo, proceda-se a citação do devedor principal LUCIO 

TEIXEIRA DE QUEIROZ, no endereço indicado às fls. 131, para, no prazo 

de 3 (três) dias, pagar a dívida, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, sob pena de penhora de bens, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil.

3. Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.

4. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do 

débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual.

5. No que tange ao bem indicado a penhora pelo devedor solidário, intime-o 

para que junte aos autos o contrato social da empresa.

6. Além disso, intime-se o devedor solidário para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça.

7. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 444786 Nr: 19703-59.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DONIZETI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - OAB:8345/MT, MEIRE 

CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial do processo Cód. 

434099 e PARCIALMENTE PROCEDENTES os do processo Código 444786, 

para o fim de CONDENAR a parte Sérgio Donizete Nunes ao pagamento de 

danos materiais em favor da parte Antônio Joaquim Moraes Rodrigues 

Neto, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).Deve incidir 

sobre o valor do dano material a correção monetária pelo INPC a partir do 

desembolso e, ainda, juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação 

(arts. 405 e 406, CC).Do conjunto dos pedidos das duas demandas, a 

parte Antônio Joaquim Moraes sucumbiu em parte mínima, razão pela qual 

CONDENO a parte Sérgio Donizete Nunes a pagar por inteiro as custas 

processuais dos feitos e os honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Translade-se cópia da presente para o 

processo n.º 19703-59.2010 (Código 444786), apenso.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 04 de Abril de 2018.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 380017 Nr: 16105-34.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID COHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA GOLD CORP. MINERAÇÃO DE OURO 

LTDA, ITZHAK BEM- DAVID, RENATO MARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, 

RENATO SAKAMOTO - OAB:8038-B, WESSON ALVES DE MARTINS E 

PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12.724/MT, 

RENATA GARCIA BRUNO - OAB:8.695-B/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

CONDENAR os requeridos a ressarcir o requerente em R$ 654.527,19 

(seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e 

dezenove centavos), conforme disposto na fl. 16, acrescidos de correção 

monetária pelo INPC de cada desembolso e juros de 1% (um por cento) ao 

mês, ao contar da citação.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em 

parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro às 

custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Intimem-se. Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo 

da META 2/2015-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 27 de Março de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1286517 Nr: 3732-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO G. CLARINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA NOGUEIRA - OAB:42441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo 

não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo 

Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado.

Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do instrumento do 

mandato conferido ao advogado (inciso II do art. 260 do CPC).

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da 

procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará 

na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da 

CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado.

Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1057838 Nr: 49970-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIO ESTEF AKIM OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

 Ab initio, em atenção à petição de fls. 57/58, advirto a parte requerida 

que, nos termos do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, a sua 

ausência na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado”.

Outrossim, considerando que a audiência anteriormente designada foi 

agendada para data na qual não ocorre “Mutirão de DPVAT”, o que torna 

impossível a realização da perícia antes do ato designado, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 25 de maio de 2018, às 10h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09.

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 ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC).

Anota-se que, no que se refere ao prazo para contestação, 

observar-se-á o disposto no art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1289081 Nr: 4648-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYNNE KURTZ BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada não 

recolheu os valores referentes à distribuição e diligência, neste Juízo.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à distribuição e diligência a ser executada, 

sob pena de cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo 

deprecante.

Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado.

Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens.

Intime-se

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1137155 Nr: 26151-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEBALDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 675,00 (seiscentos setenta e cinco reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (15.04.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088594 Nr: 5501-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSDCV, JOSE CARLOS DE ALMEIDA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.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, 08 de 

Março de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1104735 Nr: 12445-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SELME MOREIRA DE MENEZES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 

OAB/MT, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171476 Nr: 40768-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAILA NATASHA SANTOS BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERCIA LAIS SOUZA RODRIGUES 

- OAB:20.942/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT,  Frankl in Roosevelt  Viei ra  Vidaurre  - 

OAB:1.585-A/MT, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:5987/MT, 

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - OAB:OAB/MT 19.705

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010760-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA TENUTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010760-89.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCELLA 

TENUTA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT 

Vistos. Considerando as informações contidas na petição no Id nº 

12508688, DEFIRO o pedido de levantamento do valor de R$ 3.500 (três mil 

e quinhentos reais) Id nº 12381407, necessário ao pagamento das 

sessões do tratamento por estimulação magnética transcraniana para o 

período de 120 (cento e vinte) dias. EXPEÇA-SE alvará eletrônico em favor 

do médico, sendo os dados necessários informados no Id nº 12508688. 

Deverá a parte requerente fazer prova em Juízo das sessões realizadas 

nesse período de 120 (cento e vinte) dias. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá, 06 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003280-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003280-26.2018.8.11.0041 AUTOR: E. A. MAURICIO 

& CIA LTDA - ME RÉU: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por E A Maurício & Cia Ltda –ME em desfavor de Bradeco Leasign 

S/A – Arrendamento Mercantil, ambos qualificados no autos. Alega o 

requerente ser o proprietário dos seguintes veículos: a) caminhão 

SR/Fachini SRF BO, 2006, placa KAH 9829 e b) caminhão Mercedz Benz 

1938S, 2005, placa KAO 8748. Menciona que os referidos veículos foram 

dados em garantia no contrato de arrendamento mercantil por dívida 

adquirida pela empresa F H Comércio de Combustíveis Ltda (P A da Silva) 

junto ao banco requerido. Aduz que em razão da inadimplência da referida 

empresa, o requerido ajuizou ação de busca e apreensão, que tramitou 

perante a 3ª Vara de Direito Bancário da Capital, nos autos nº 

31715-95.2016.811.0041. Assevera que na qualidade de terceiro 

interessado e legítimo proprietário dos bens, realizou a purgação integral 

da mora judicializada no valor de R$ 85.568,93 (oitenta e cinco mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos). Informa 

que, passado 13 (treze) meses do cumprimento da obrigação, o requerido 

não realizou a baixa no gravame de arrendamento mercantil constante no 

documento dos veículos mencionado. Por essa razão, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida seja compelida a realizar a baixa no 

gravame dos veículos supracitados. 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, a relação contratual firmada entre as partes 

oriunda do Contrato de Arrendamento Mercantil (Id nº 11749480). Consta 

nos autos cópia da Ação de Busca e Apreensão que tramitou perante o 3ª 

Vara de Direito Bancário da Capital, na qual é possível notar que a parte 

autora na qualidade de terceiro interessado realizou a purgação da mora 

aos 28.11.2016 (Id nº 11749492). Ressai dos autos, ainda, extrato dos 

veículos no Detran do qual é possível visualizar que passados mais de um 

ano do pagamento as restrições persistem. Ocorre que, ante a quitação 

do débito, caberia à instituição requerida, nos termo do art. 9º, da 

Resolução nº 320, de 05.06.2009, do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, proceder a baixa do gravame no prazo de 10 (dez) dias. 

Vejamos: “Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do 

devedor, a instituição credora providenciará, automática e 

eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou 

entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e 

licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” Assim sendo, concretizada 

a responsabilidade da requerida em realizar a baixa do gravame, resta 

demonstrado, neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito da parte 

autora. À propósito, colaciono a seguinte jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato Grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS 

COM REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO - BAIXA DE GRAVAME - 

MORA EXCESSIVA NA COMUNICAÇÃO AO DETRAN – INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DO SPC/SERASA - DANO MORAL – CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...)2. Decurso de quase 02 anos, sem 

comunicação ao DETRAN, conduta que transcendeu a esfera do mero 

aborrecimento e de evidente ilegalidade (descumprimento de Resolução do 

CONTRAN).3. Havendo a negativação indevida, a responsabilidade da 

instituição financeira independe de culpa por ser objetiva, em decorrência 

do disposto no art. 14 do CDC, aplicável ao caso por força dos art. 2º e 

art. 3º, §2º, do referido Diploma Legal, em face da atividade exercida e 

Súmula nº 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (“O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).4.(...).”(Ap 

87263/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017). Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, caso a restrição do gravame persista, 

a parte requerente estará sendo privada de utilizar e dispor livremente do 

bem, apesar dessa já estar integralmente quitada. Posto isso, com base no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência para o fim de que a requerida, no prazo de 30 

(dias) dias, PROCEDA com a baixa do GRAVAME de arrendamento 

mercantil, sobre os veículos SR/Fachini SRF BO, 2006, placa KAH 9829 e 

caminhão Mercedz Benz 1938S, 2005, placa KAO 8748. Em caso 

descumprimento dessa decisão, com fulcro no art. 297 do Código de 

Processo Civil, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

além 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. 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 05 de Junho de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de Março de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000708-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000708-97.2018.8.11.0041 AUTOR: ROSELI 

FERREIRA LIMA RÉU: VIA VAREJO S/A AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Roseli Ferreira Lima em 

desfavor de Via Varejo S.A, ambos qualificados no autos. Alega a 

requerente que foi surpreendida com a inscrição do seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 149,30 (cento quarenta e 

nove reais e trinta centavos). Assevera que, por entender que a 

negativação era indevida, ingressou com ação declaratória de inexistência 

de débito perante o 5º Juizado Especial de Cuiabá, autos de nº 

8028458-12.2017.8.11.0001. Sustenta que a referida ação foi extinta sem 

resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica para o deslinde 

da causa. Por fim, sustenta que foi vítima de falsários, tendo seus 

documentos falsificados para abertura de contas. Com o escopo de 
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suspender a negativação que alega ser indevida, e em razão do 

exaurimento da liminar concedida na ação extinta no Juizado, requer, em 

sede de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de inserir seus 

dados no cadastro restritivo de crédito pelo débito discutido na presente 

ação. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) Valor da Causa: Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), consoante se afere no Id. nº 10562677, pág. 14. 

Verifica-se, ainda, que pleiteia condenação a título de danos morais no 

mesmo valor supracitado. Ocorre que, nos termos do disposto no art. 292, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, na ação em que há cumulação de 

pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de 

todos eles. E, considerando que, na presente demanda, a parte autora 

almeja a declaração de inexistência de negócio jurídico, o valor da causa 

deve ser composto, também, pela quantia correspondente ao conteúdo 

econômico do negócio, qual seja, R$ 149,30 (cento e quarenta e nove 

reais e trinta centavos), objeto da negativação (Id. nº 11372645). Assim 

sendo, CORRIJO de ofício o valor da causa, atribuindo à demanda o valor 

de R$ 10.149,30 (dez mil, cento e quarenta e nove reais e trinta centavos), 

o que faço com fulcro no art. 292, incisos II e VI, e §3º, do Código de 

Processo Civil. PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao 

sistema PJE. (ii) Tutela de Urgência: Ab initio, recebo a emenda inicial 

constante no Id nº 11623775. 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 a requerente nega ter firmado qualquer relação 

jurídica com a empresa ré, desconhecendo a suposta relação jurídica 

firmada. Nesse sentido, vide julgados a seguir, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. NEGATIVAÇÃO. 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO NOME. 

POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de 

urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a 

reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do NCPC. 2. O 

ajuizamento de ação na qual se nega a relação contratual e se discute a 

inexistência de débito, autoriza o Poder Judiciário a conceder a tutela de 

urgência de natureza cautelar para exclusão do nome do autor dos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da demanda.” (TJMG; AI 

1.0702.15.081119-9/001; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 08/02/2017; 

DJEMG 15/02/2017). Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação 

ocorra, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que 

ficará impossibilitada de trabalhar com créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na hipótese em 

apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior e regular inclusão da requerente nos órgãos restritivos de 

crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, SE ABSTENHA de incluir os dados 

da parte autora no cadastro restritivo de crédito. no que se refere ao 

contrato discutido nos autos. Para o caso de descumprimento desta 

decisão, FIXO multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, 

nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 11372579, 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 05 de Junho 

de 2018, às 09h: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, 26 

de Março de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002265-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FREDERICO MELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002265-22.2018.8.11.0041 AUTOR: JEAN 

FREDERICO MELO DA SILVA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jean Frederico Melo da 

Silva em desfavor de BV Financeira S.A Crédito Financiamento, ambos 

qualificados no auto. Alega o requerente que foi surpreendido com uma 

ligação de um preposto da requerida cobrando um débito no valor de R$ 

60.144,00 (sessenta mil cento e quarenta quatro reais), referente a um 

veículo adquirido na concessionária trescinco. Menciona que desconhece 

tal débito, uma vez que nunca firmou contrato com a empresa requerida. 

Aduz, ainda, que extraviou seus documentos pessoais, tendo registrado 

boletim de ocorrência. Sustenta, por fim, que teve seus dados inscritos no 

cadastro restritivo de crédito. Com o escopo de suspender a negativação 

que sustenta ser indevida, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida retire a negativação efetuada no cadastro restritivo de crédito. 

Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos a negativação 

realizada pela requerida (Id nº 12199466), o que dá suporte à alegação da 

parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação persista, a parte 

requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará 
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impossibilitada de trabalhar com créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na hipótese em 

apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior e regular inclusão dos dados da requerente nos órgãos 

restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do nome do requerente dos 

cadastros restritivos de crédito, no que se refere especificamente aos 

fatos discutidos nestes autos. Para o caso de descumprimento desta 

decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela declaração constante no Id 

nº11597470, pág.2, 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 26 de junho de 2018, às 

10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de Abril de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/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 1001394-89.2018.8.11.0041 AUTOR: MAXMAR 

COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. 

Cuida-se de Ação Anulatória de Débito com Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maxmar Comércio, 

Importação, Exportação e Serviços Ltda em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados no autos. Alega a 

empresa requerente que é cliente da empresa requerida através da 

unidade consumidora nº 6/298.273-8. Assevera que, aos 10.01.2018, 

recebeu uma notificação da requerida informado que por ocasião de uma 

inspeção realizada na unidade consumidora em 14.10.2017, foram 

encontradas irregularidades, sendo emitida Termo de Ocorrência de 

Inspeção- TOI. Menciona que, em decorrência da inspeção realizada, foi 

emitida uma fatura no valor de R$ 94.023,86 (noventa e quatro mil vinte e 

três reais e oitenta e seis centavos), à título de recuperação de consumo 

do período de 04/2015 a 10/2017. Aduz, por fim, que jamais realizou 

qualquer adulteração no medidor, reputando ser uma cobrança indevida. 

Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida suspenda a 

cobrança da referida fatura até o julgamento da presente 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 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 a cobrança de 

fatura com vencimento em 20.02.2018 no valor de R$ 94.023,86 (noventa 

e quatro mil vinte e três reais e oitenta e seis centavos), conforme se 

afere no Id nº 11469228. Ademais, consta nos autos a carta enviada pela 

requerida informando que o valor da fatura supracitada é em decorrência 

de inspeção realizada na unidade consumidora, em 14.10.2017, na qual 

restou constatada anormalidade que provocou faturamento a menor (Id nº 

11469251). Ressai da referida carta, ainda, que os meses de recuperação 

de consumo a serem cobrados na fatura com vencimento em abrangem o 

período de 04/2015 a 10/2017. Desse modo, observa-se que se trata de 

cobrança relativa a débitos pretéritos. Outrossim, consoante ressai do 129 

da Resolução nº 414/2010 da Aneel, o consumidor deve participar da 

inspeção e assinar o Termo de Ocorrência da Inspeção -TOI. In casu, 

conforme narrado na inicial, a parte autora não participou da inspeção 

realizadas que ensejou a emissão da fatura de recuperação de consumo. 

Decorre que, enquanto discutida na presente ação a regularidade do 

débito discutido da presente fatura, é de rigor, a suspensão da cobrança 

da aludida na fatura. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO TUTELA DEFERIDO. PRESENÇA DO 

FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. ENQUANTO SE DISCUTE O 

DÉBITO SUB JUDICE, A EMPRESA RÉ DEVERÁ SE ABSTER DE INCLUIR O 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, 

ABSTENDO-SE TAMBÉM DE COBRAR O REFERIDO DÉBITO E DE 

SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA DIÁRIA 

FIXADA EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). VALOR CONDIZENTE COM 

OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

MANUTENÇÃO. I. Compulsando os autos, verifica-se que há indícios de 

que fora cobrado indevidamente, do Condomínio Agravado, débito no valor 

de 4.838,17 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezessete 

centavos). II. Também restou evidenciado, nos autos, opericulum in mora 

inverso, decorrente dos inúmeros prejuízos que os moradores do 

Condomínio irão suportar com a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica. III. Assim, enquanto se discute acerca da existência, ou não, do 

débito, deverá ser suspensa a sua cobrança, afastando-se a negativação 

do nome/CNPJ do Agravado nos órgãos de restrição ao crédito, 

garantindo-se também ofornecimento de energia elétrica ao Condomínio. 

lV. Todavia, há que se esclarecer que os efeitos da decisão recorrida 

operam-se apenas em relação à dívida discutida em juízo. Caso o 

Agravado contraia outros débitos e se torne inadimplente, poderá a 

Agravante, adotar as medidas legais cabíveis em relação a estas dívidas. 

V. Por fim, verifica-se que o valor da multa diária fixado, em R$ 300,00 

(trezentos reais), mostra-se razoável e adequado à hipótese, não 

devendo ser reduzido, por encontrar-se de acordo com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJBA; AI 

0009329-65.2016.8.05.0000; Salvador; Quinta Câmara Cível; Relª Desª 

Carmem Lucia Santos Pinheiro; Julg. 02/08/2016; DJBA 08/08/2016; Pág. 

378) Portanto, entendo presente a probabilidade do direito da parte autora. 

Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

em razão do fato de que, caso ocorra a suspensão do serviço, a parte 

requerente estará sendo privada indevidamente da prestação de um 

serviço público essencial. Ademais, o perigo de dano subsiste ainda, 

tendo em vista que, caso a negativação persista, a parte requerente 
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sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de 

trabalhar com seus créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o 

§ 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior 

suspensão regular do serviço e inserção dos dados no cadastro restritivo 

de crédito. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida SUSPENDA a cobrança e demais encargos 

relativa a fatura no valor de R$ 94.023,86 (noventa e quatro mil vinte e três 

reais e oitenta e seis centavos) até decisão final da causa. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), 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. 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. No mais, considerando que por ocasião do pedido 

liminar não restou designada ausiência de conciliação, bem como que a 

petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 

319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 26 de Junho de 2018, às 12h00min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, 

pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, CPC. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá - MT, 05 de Abril de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036543-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA MARQUES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036543-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZA 

MARIA MARQUES SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A AT 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Luiza Maria Marques Siqueira em desfavor de Banco Itaucard S/A, 

ambos qualificadas no autos. Alega a autora que, em decorrência de crise 

financeira não cumpriu com as obrigações firmadas com a requerida, 

razão pela qual foi realizado um protesto por um débito no valor de R$ 

11.920,25 (onze mil novecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos). 

Menciona que, temos após, procurou a requerida, ocasião em que a dívida 

foi renegociada para o montante de R$ 8.068,50 (oito mil sessenta e oito 

reais e cinquenta centavos). Sustenta que, aos 11.07.2016, realizou o 

pagamento do valor acordado, todavia, para sua surpresa, a requerida 

não realizou a retirada do apontamento, mesmo com o débito quitado. Por 

essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada 

a sustação dos efeitos do protesto. 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. A orientação jurisprudencial é no sentido de que, nos casos 

de cancelamento de protesto regular, deve se aplicar o disposto no art. 26 

da Lei nº 9492 de 10.09.1997, que assim dispõe: “Art. 26. O cancelamento 

do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de 

Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na 

impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo.” Assim 

sendo, após o pagamento da dívida, se não houver pactuação diversa, 

cabe ao devedor, postular ao credor a expedição de carta de anuência 

para ser apresentada no cartório, com o fito de solicitar o cancelamento 

protesto. In casu, não há nos autos informação de que a parte autora 

realizou de tal ônus, sobretudo considerando que o débito foi pago em 

atraso, conforme narrado na inicial. Deste modo, não tendo a parte autora 

comprovado a realização da diligência, entendo ausente, nesta fase inicial, 

a probabilidade do direito da parte autora. Nesse sentido, colaciono os 

seguinte julgado. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. JUÍZO 

SINGULAR QUE DEFERE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, PARA 

DETERMINAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO, SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA NO V ALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DO 

REQUERIDO SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO PODE SER 

RESPONSABILIZADO PELO ÔNUS QUE CABE AO DEVEDOR. 

ACOLHIMENTO. TÍTULO DEVIDAMENTE PROTESTADO. OBRIGAÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM DILIGENCIAR A BAIXA DOTÍTULO PERANTE O 

TABELIONATO, CONFORME ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RECURSO ESPECIAL N. 

139.436/SP, NO ÂMBITO DO ART. 543 - C DO CPC/1973. AFASTAMENTO 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO BANCO RECORRENTE, E, 

CONSEQUENTEMENTE, DA MULTA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. I - [...] "para fins do art. 543 - C do código de processo civil: "no 

regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de 

crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em 

sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, 

providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso Especial não 

provido". (RESP 1339436/ SP, Rel. Ministro luis felipe salomão, segunda 

seção, j. 10/09/2014, dje 24/09/2014 - grifou-se). II - "[...] quitado o título, é 

responsabilidade do interessado, nos termos do artigo 26 da Lei n. 

9.429/1997, promover o cancelamento do indigitado protesto e, com uma 

nova certidão obtida, providenciar na SERASA a baixa de seu nome. [...]. 

Em caso de protesto já lavrado, compete ao devedor, quando da quitação 

da dívida, diligenciar a obtenção da carta de anuência de modo a 

apresentá-la ao tabelionato para o cancelamento do ato e, 

consequentemente, a retirada do nome do órgão de restrição ao crédito, 

sobretudo quando o débito é pago com atraso [...]" (apelação cível n. 

2006.045075-3, de canoinhas, Rel. Des. Rui fortes). (TJSC, apelação cível 

n. 2011.016136-4, da capital, Rel. Des. Jaime Luiz vicari, j. 13/06/2013). 

(grifou-se).” (TJSC; AI 0143877-33.2015.8.24.0000; São José; Quarta 

Câmara deDireito Civil; Rel. Des. Rodolfo C. R. S. Tridapalli; DJSC 

12/05/2017; Pag. 112) Assim sendo, uma vez ausentes, ao menos neste 

momento processual, a satisfação de todos os requisitos legais 

necessários, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 
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e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de Junho de 2018, 

às 09h00min, 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). 

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 sua declaração de Imposto de Renda (Id. nº 11386509), na qual 

demonstra que seu 13º salário é superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

e ainda, que não 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. Por fim, considerando o 

Ofício Circular nº 04/2018/Gab/J/Aux, encaminhe-se a presente decisão 

por email ao Departamento de Controle e Arrecadação, dca@tjmt.jus.br, 

para possibilitar o acompanhamento e controle da modalidade de 

pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007105-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÉRGIO BATISTELLA OAB - MT9155/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATA JUNGKLAUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007105-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA REQUERIDO: JHONATA 

JUNGKLAUS AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de Anulação de 

Negócio, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jeferson Henrique 

Gomes Siqueira em desfavor de Jhonata Jungklaus, ambos qualificados no 

autos. Alega o requerente que, aos 14.11.2017, firmou compromisso 

particular de compra e venda com o requerido, tendo como objeto o 

seguinte imóvel: casa n.º 03, setor E2, do loteamento Residencial Santa 

Terezinha 2, Bairro Coxipó, nesta urbe. Sustenta que o valor do imóvel foi 

pactuado no montante de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), sendo 

pagos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, além de um veículo marca 

Volkswagem, modelo Fox, ano 2014/2015, placa QBJ 5081, no valor de R$ 

33.000,00 (trinta e três mil reais). Assevera que pelo contrato a parte 

requerida se obrigou a entregar o imóvel com todos os impostos e tributos 

pagos até a data da assinatura, bem como a assinar a escritura da 

transferência. Informa que a parte autora, a seu turno, se comprometeu a 

realizar o pagamento do valor acordado e realizar a transferência do 

veículo para o nome do requerido. Menciona que, após realizar a 

obrigação acordada, dirigiu-se ao cartório de imóveis para realizar a 

transferência do imóvel, ocasião em que teve ciência que o imóvel 

adquirido possuía penhoras de diversas ações. Diz que, ao entrar em 

contato com o requerido, não foi atendido, e ao procurá-lo no endereço 

informado descobriu que o local era inexistente. Por entender que o ato 

jurídico praticado é eivado de vício, requer, em sede de tutela de urgência, 

que seja expedido ofício ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso 

para que seja bloqueado o documento do veículo VW/Novo Fox TL MA, 

ano 2014, chassi 9BWAA45ZF4041197, Renavam 1039168873, placa QBJ 

5081. 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 consta nos autos o Instrumento Particular 

de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes (Id nº 

12327399). Aliás, consta no referido contrato, que o imóvel objeto do 

compromisso de compra e venda estaria livre de qualquer vício ou ônus. 

Nesse ponto, registro que, apesar da previsão contratual de ausência de 

ônus, a matrícula constante no autos, datada de 02.01.2018, demonstra a 

averbação de penhoras oriundas de ações trabalhistas. Ademais, a parte 

autora trouxe o extrato do veículo no Detran, no qual é possível inferir que, 

de fato, o veículo foi transferido ao requerido (Id nº 12327513). Deste 

modo, entendo que tais fatos dão verossimilhança às alegações da parte 

autora e, por conseguinte, demonstram, nesta fase inicial, a probabilidade 

do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que diante da situação narrada, e 

considerando que o extrato do Detran aponta uma multa em razão da 

prática de uma infração de trânsito ocorrida na cidade de Cabo Frio/RJ, se 

faz necessário o bloqueio do veículo a fim de se evitar possíveis 

alienações que frustrem a possível anulação do negócio jurídico e o 

retorno ao status quo ante. 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 não é o caso dos autos, 

pois na hipótese do pedido principal ser, ao final, julgado improcedente, 

haverá o desbloqueio do documento do veículo. Posto isso, com base nos 

artigos 297 e 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que seja oficiado 

ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso a fim de que 

proceda com o bloqueio do documento do veículo VW/Novo Fox TL MA, 

ano 2014, chassi 9BWAA45ZF4041197, Renavam 1039168873, placa QBJ 

5081, até ulterior deliberação deste Juízo. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração constante no Id nº 12327369, 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 26 de Junho de 2018, às 10h30min, 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). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de Abril de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037436-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037436-74.2017.811.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL de Id.11553604 em que a parte Autora indicou os documentos 

juntados em duplicidade no ato da distribuição da ação. Cuida-se de AÇÃO 

DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA aviada por SEDARE 

ANESTESIOLOGIA LTDA – EPP em desfavor de HESA 114 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na qual a parte Requerente visa, em 

sede de tutela provisória, seja a Requerida compelida a realizar 

imediatamente a escrituração e transferência do imóvel adquirido, sob o 

argumento de que já houve o pagamento integral dos imóveis e até a 

presente data não ocorreu a escrituração e transferências dos bens à 

Autora por culpa da Requerida. Discorre a parte Autora que adquiriu da 

Requerida as unidades número 2601, 2602, 2603 e 2604, do 

empreendimento Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, 

localizado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº525, bairro Alvorada, nesta 

Capital, realizando o pagamento integral dos imóveis. Entretanto, a 

Requerente foi impedida de realizar a escrituração dos imóveis em seu 

nome, por força da hipoteca gravada à margem das matrículas constando 

como devedora a Requerida e credor o Banco Bradesco. Alega a Autora 

que, ao tomar conhecimento do fato notificou extrajudicialmente a empresa 

Requerida solicitando a baixa das hipotecas para a transferência dos 

imóveis, e em resposta a Ré teria informado a abertura de ordem de 

serviço com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a outorga das 

escrituras, todavia até a propositura da ação não houve o cumprimento da 

obrigação. Assim, a Autora propôs a presente ação, objetivando: [...] a 

antecipação da tutela pretendida a fim de determinar que a empresa HESA 

114 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA proceda a adjudicação 

compulsória da Sala 2601, registrada sob a matrícula nº 100.128, Sala 

2602, registrada sob a matrícula nº 100.129, Sala 2603, registrada sob a 

matrícula nº 100.130, Sala 2604, registrada sob a matrícula nº 100.131, 

todas registradas no Livro 02, no 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, de forma imediata para 

empresa SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA – EPP [...]” (sic Id.11112393 

pág.23) É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil. In 

casu, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida face 

aos documentos imbricados na exordial. No tocante a probabilidade do 

direito pleiteado, identifico a verossimilhança fática está representada pelo 

Contrato de Promessa de Venda e Compra firmado entre as partes 

(Id.11112571), especialmente no que tange ao item 17.1, vejamos: 17.1. 

Uma vez efetivada a instituição do condomínio e o(s) COMPRADOR(ES) 

tenha(m) quitado o preço na forma combinada, a VENDEDORA outorgará a 

escritura de venda e compra para o(s) COMPRADOR(ES) do imóvel aqui 

negociado, livre de ônus e dívida, ou a quem ele vier a indicar. (sic, pág.06 

Id.11112571) Face a isso, verifico nos Ids.11112533 e 11112538 

(matrículas dos imóveis adquirido), a prova da legitimidade da Requerente 

para a propositura desta ação, bem como a averbação da instituição do 

condomínio e da hipoteca firmada entre a Requerida e o Banco Bradesco. 

Na sequência, extrai-se dos extratos financeiros de cada unidade 

adquirida, anexados aos Ids.11112517, 11112522, 11112526 e 11112530, 

que as salas estão completamente quitadas, o que subsidia o dever de a 

Requerida promover a outorga das escrituras em favor da Autora. Aliado 

a isso, as certidões anexadas ao Id.11112538 pág.9 a 12, demonstram 

que a Ré é a atual proprietária das salas e que as matrículas estão 

gravadas por hipoteca, o que corrobora a necessidade de baixa das 

hipotecas gravadas a fim de que seja outorgada escritura em favor da 

Autora. Destarte, inexiste justificativa plausível para que a Requerida não 

tenha, até o presente momento, realizado os atos necessários à 

escrituração dos imóveis adquiridos pela Autora, restando robustamente 

demonstrada a probabilidade do direito da Requerente ao deferimento da 

medida vindicada. Neste ponto, importante destacar que, mesmo que a 

Autora estivesse de posse de toda a documentação necessária à 

escrituração, inclusive o termo de quitação previsto no item 17.3.1, seria 

impossível promover a escrituração dos imóveis antes que a Ré levante a 

garantia hipotecaria. Assinalo que, a Súmula 308 do STJ é clara no sentido 

de garantir que o gravame da garantia do negócio jurídico realizado entre a 

Requerida e a instituição financeira não produz eficácia perante terceiro 

adquirente do imóvel, porém inviabiliza a transferência da matrícula, 

devendo a Requerida promover o levantamento da hipoteca entregando a 

titularidade dos bens livre e desembaraçada ao Requerente (item 17.1). 

Quanto ao perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, este 

se mostra presente e é certo, mormente a ofensa aos direito do 

consumidor/Autora que, honrou com sua obrigação pecuniária, na integra, 

e mesmo assim está sendo impedida de exercer o domínio pleno sobre os 

imóveis adquiridos em razão do inadimplemento contratual da Requerida, 

se mostrando abstrata a extensão dos danos experimentados pela 

Autora. Derradeiramente, reputo inexistente o perigo da irreversibilidade 

da medida de urgência à Requerida, já que as salas estão integralmente 

quitadas, e eventual prejuízo poderá ser reclamado em juízo no momento 

oportuno e através da via adequada. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do 

CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente, 

para DETERMINAR que a Requerida HESA 114 INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA no PRAZO de 05 (cinco) dias promova os atos 

necessários para OUTORGA da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E 

VENDA das salas 2601, 2602, 2603 e 2604 do EDIFÍCIO HELBOR DUAL 

BUSINESS OFFICE & CORPORATE, localizado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, 

nº525, bairro Alvorada, nesta Capital, em favor da Autora SEDARE 

ANESTESIOLOGIA LTDA, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento. CITE-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando 

as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, 

bem como a existência de emenda a inicial. Por derradeiro, DETERMINO 

que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte 

Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem.se Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034876-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT0018244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR HANNA JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1034876-62.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. RECEBO A EMENDA à 

inicial do Id.11789527, com a finalidade de a parte Exequente comprovar a 

alegada condição de hipossuficiência para a concessão da benesse, 

ocasião em que formulou pedido subsidiário para parcelamento das 

custas. Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a prestação 

da assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência 

de recursos, o que não ocorreu neste feito, levando a conclusão de que a 

parte não atravessa situação apta a legitimar o benefício. Mesmo 

oportunizado à Exequente corroborar elementos de prova que subsidiasse 

a concessão do benefício (Id.11330253), não foi juntado aos autos 

qualquer prova concreta da situação de miserabilidade, nem mesmo a 

declaração de imposto de renda de pessoa jurídica foi juntada, 

inviabilizando a concessão do benefício, porquanto há apenas alegações 

da Autora fundada em demonstrativos financeiros unilateralmente 

produzidos sem natureza oficial. Importa grafar que pedidos de gratuidade 

constituem proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos 

que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério 

desse benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa 

se autosustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 
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processo com tudo o que isso implica. Com efeito, o indeferimento do 

pedido de assistência judiciária gratuita é medida que se impõe. No tocante 

ao pedido de parcelamento das custas processuais de distribuição da 

ação, imperioso destacar que é uma medida excepcional inserida pelo 

CPC/2015 (artigo 98, §6º), como forma de resguardar o principio previsto 

no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (Acesso a Justiça). Tal 

disposição gerou inconstâncias jurisprudenciais, tendo em vista que o 

código deixar expressamente claro que “conforme o caso, o juiz poderá 

conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais”, in verbis: 

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. [...] § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. Em razão disso (divergências quanto 

ao critério utilizado para o deferimento do direito), visando o 

preenchimento da lacuna legislativa que envolve o assunto, este Egrégio 

Tribunal de Justiça regulamentou no artigo 468, §6º ao §16 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Judicial (2017-2018) a forma de aplicação do direito até a edição de lei 

estadual especifica para o tema, notadamente na hipótese dos autos, 

vejamos: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei.[...] §6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 7º O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente às custas de 

preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e 

não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo. § 

9º O disposto nos §6º e §7º prevalece até que lei estadual específica 

discipline o tema. A par destas considerações, denoto que no caso em 

tela, a parte Exequente logrou êxito comprovar a plausibilidade ao 

deferimento do pedido, face a impossibilidade ao recolhimento das custas 

de forma única, sem prejuízo de seu funcionamento, conforme extrato 

anexado ao Id.11789528. Não obstante a isso, o parcelamento é um direito 

do jurisdicionado, bastando o pedido ser subsidiado com elementos 

mínimos capazes de conduzir o juízo à conclusão de que o parcelamento 

das custas é imprescindível ao exercício do direito constitucional previsto 

do artigo 5º, inciso XXXV da CF (a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito). Assim, o indeferimento do pedido 

implicaria o cerceamento da garantia fundamental ao acesso à justiça, 

notadamente o plausível desequilíbrio financeiro que o recolhimento 

integral das custas processuais podem trazer ao Exequente. Imperioso 

ressaltar que o deferimento do pedido de parcelamento, não representa a 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que em 

caso de não pagamento da parcela implicará a revogação da medida com 

as consequência legais cabíveis. Por todo o exposto: 1) Com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado pelo Exequente; 2) Com fundamento no artigo 98, §6 

do CPC, recepcionado pelo artigo 468, §6º da CNGC, DEFIRO o 

parcelamento das custas de distribuição do processo em 06 (seis) 

parcelas mensais sucessivas e corrigidas monetariamente (INPC), 

devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias. 3) CITE-SE a parte Executada, para no prazo de 03 (três) dias pagar 

a dívida (artigo 829, CPC), dando-lhe ciência de que o prazo para 

oferecimento de embargos será de 15 (quinze) dias, contado da juntada 

aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora (artigo 

914 e artigo 915, ambos do CPC). Não sendo efetuado o pagamento no 

prazo assinalado (03 dias), o Oficial de Justiça procederá a imediata 

penhora de bens do Executado e sua avaliação, de quantos bens bastem 

para o pagamento do valor principal do débito, atualizado com juros, 

custas e honorários advocatícios (artigo 829, §1º e artigo 831, ambos do 

CPC), lavrando-se o respectivo auto e intimando a parte Executada. Os 

bens poderão ser indicados pelo Exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo Executado e aceitos pelo juízo, quando houver 

demonstração ao Meirinho de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao Exequente. (artigo 829, §2º do CPC). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade (artigo 827, §1º do CPC). Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1034995-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR GOMES DOS REIS (AUTOR)

JANAINA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DABERSON MACHADO BATISTA OAB - MT7495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecido art. 319 § 1º CPC (RÉU)

LUIS GONCALO DE CAMPOS (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico que decorreu o prazo sem que a parte 

autora apresentasse a qualificação de CLAUDIA LUCIA SILVA DE 

CAMPOS, para inclusão no polo passivo da demanda, posto isso, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para que 

no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao feito, sob pena de extinção. 

Maria Fêlix Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1019442-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TUTOMU HIRANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA FERREIRA ARANTES (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Considerando a pesquisa INFOJUD, impulsiono os 

autos intimando a parte autora, para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá- MT, 09/04/2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008255-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CESAR DE QUEIROZ MELO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO DE TAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1008255-91.2018.8.11.0041 AUTOR: ABILIO 

CESAR DE QUEIROZ MELO JUNIOR RÉU: JOÃO DE TAL 

IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, 

intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o 

pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos 

presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034925-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 
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COMARCA DE CUIABÁ 1034925-06.2017.8.11.0041 AUTOR: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: BENEDITO PEREIRA DA SILVA 

IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, 

intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o 

pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos 

presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de justiça, em 

voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o fornecimento 

dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte autora e os 

autos serão extintos. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037018-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037018-39.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEIA MARIA 

TREVISAN VEDOIN RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 9 de abril 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037701-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037701-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARCELO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 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 a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de abril 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: 1038403-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO HUMBERTO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038403-22.2017.8.11.0041 AUTOR: BENEDITO 

HUMBERTO DA SILVA JUNIOR 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 a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 9 de abril 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: 1032251-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZE MARIA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032251-55.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIZE MARIA 

DOS REIS RÉU: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS 

PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 9 de abril 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034455-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CALDERARO CALVO (REQUERENTE)

ADRIANO PERCIVAL CALDERARO CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA CORTAT DA SILVA OAB - MT18706/O (ADVOGADO)

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034455-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ADRIANO PERCIVAL CALDERARO CALVO, MICHELE CALDERARO 

CALVO REQUERIDO: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE 

S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 9 de 

abril 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: 1037143-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEN VAGNER SOARES DA SILVA ARAUJO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037143-07.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIEN 

VAGNER SOARES DA SILVA ARAUJO 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 a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de abril de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 
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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: 1000337-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODES BOSCO PACHECO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000337-36.2018.8.11.0041 AUTOR: RODES 

BOSCO PACHECO 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 a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 9 de 

abril 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: 1038559-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA IVONETE PINHEIRO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038559-10.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCA 

IVONETE PINHEIRO DE OLIVEIRA 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 a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 9 de abril 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: 1000103-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE JESUS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000103-54.2018.8.11.0041 AUTOR: SANDRO DE 

JESUS SOUSA 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. Cuiabá - MT, 9 de abril 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: 1037959-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOINI KLEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA KLEIN SIMON OAB - MT18781/O (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037959-86.2017.8.11.0041 AUTOR: LOINI KLEIN 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 9 de abril 

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: 1018867-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (AUTOR)

SANDRA ALVES IZIDORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018867-25.2017.8.11.0041 AUTOR: SANDRA 

ALVES IZIDORIO, PAULO ANTONIO GUERRA RÉU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 9 de abril 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 791309 Nr: 45384-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURECI SALUSTIANA DOS SANTOS FANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1027537 Nr: 35588-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 456544 Nr: 27258-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIL ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

 Impulsiono o presente feito a parte executada na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre o desarquivamento no prazo 05 cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765036 Nr: 17714-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: JOSELINA LOIZA DE CARVALHO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 72657 Nr: 10804-24.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA., 

LAUDENIR LINO ROSSI, MAGNO PEREIRA MALTA, MORONI TORGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON TEIXEIRA NETO - 

OAB:6493-MT, JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES FREIRE MATIAS - 

OAB:10.643-A, MAURO MARCIO DIAS CUNHA - OAB:5391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, JOAREZ GOMES DE SOUZA - OAB:2.548/MT, MARIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT

 Impulsiono os autos, intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889445 Nr: 22866-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO APARECIDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 850032 Nr: 53114-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE CAVALCANTE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELLA GARCIA ALVES, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1169909 Nr: 40134-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUE PAZ DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 29/05/2018 às 09:30 horas, onde serão atendidos por ordem 

de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo 

Avenida das Flores, 843, Sala 43 – Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, telefone para contato: 3025-3060/9223-7073, 

e-mail: flavioperito@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1094538 Nr: 8216-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1157376 Nr: 34833-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FABIO LIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1280512 Nr: 2007-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA CRISTALINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA LOCAÇÃO LTDA, ENGEGLOBAL 

CONSTRUCOES LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA 

- OAB:101346, EVERTON ANDREY LESSA - OAB:17184, RAIANE 

ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Por fim, cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador (CPC, art. 

677, § 3º), para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 679).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 334206 Nr: 4639-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA DISTRIB. DE MEDIC. E REPRES. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:OAB/ MS 6.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte requerente a requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785424 Nr: 39271-90.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, XAVIER TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1118230 Nr: 18002-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS REIS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINCOR-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Pereira de 

Vasconcelos - OAB:5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 721950 Nr: 17471-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte requerente a requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131274 Nr: 23520-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORTILHA BENEDITA CHIRNEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIZ RIBEIRO - 

OAB:19091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 907747 Nr: 35397-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1018485 Nr: 31163-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON FELIPIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 307338 Nr: 16425-55.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JÂNIO 

VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MIÚRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1046778 Nr: 44780-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR HENRIQUE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153310 Nr: 33184-79.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SIMONE BUSSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 407249 Nr: 39484-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO, ZIDIEL 

INFANTINO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE MARIA GONÇALVES DA MATA, 

SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO, JESUEL NEVES DA SILVA, 

ZIDIEL INFANTINO COUTINHO, RAFAEL PACELIUKA, NELSO JORGE 

ROSCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Impulsiono os autos para a parte autora impugnar a contestação 

tempestiva , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136154 Nr: 25650-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA DA SILVA MATOS, GFB IMOBILIÁRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE YURI EULALIO SABA, FREDSON 

CORREIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

peticionado pela parte requerida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 750829 Nr: 2569-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEITE DA SILVA, JOCY VIEGAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:OAB/MT 19.494

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1065349 Nr: 53339-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFÁCIA BALBUENA BELIZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:OAB/MT 6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 120 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 332418 Nr: 3245-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BRITO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ROBERTO BALSALOBRE DE 

QUEIRÓZ, TV RECORD REGIONAL, JOÃO DORILEO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - 

OAB:9.502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre a 

resposta de ofício fls. 369/376, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 758185 Nr: 10400-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCINEI NAVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUIS DA COSTA, LARISSA AMORIM 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN JAUDY PEDROSO DIAS 

- OAB:15441

 Certifico que o advogado NEWTON SOUZA CARDOSO JUNIOR fez carga 

dos autos no dia 27/03/2018.

 Certifico mais que, no dia 27/03/2018, o mencionado advogado foi 

pessoalmente intimado via telefone para devolver os autos do processo 

código 758185, no prazo de 03 dias, nos termos do NCPC e da CNGC do 

TJMT, sendo que não devolveu os autos para esta secretaria até o 

momento, tendo decorrido o prazo, motivo pelo qual remeto a presente 

certidão e documentos para análise do Magistrado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1164624 Nr: 37782-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL REFISA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATSUBARA PLANEJAMENTO FLORESTAL 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:OAB/MT 7.562, LAURA ZAINE G. COUTINHO - 

OAB:22349B/ MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172908 Nr: 41273-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1112749 Nr: 15838-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 

5.871

 Vistos em Correição.

Intime-se o perito para designar nova data para realização de perícia, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), no endereço constante na inicial, e por meio de seu 

advogado constituído nos autos, via Diário da Justiça, do novo 

agendamento, anotando-se que a omissão ensejará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 08 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949890 Nr: 60286-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE MIRANDA DE CARVALHO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA JÚLIA CORREA, NATALINO OTACÍLIO 

DE AMORIM, PEDRO LÚCIO DE SIQUEIRA, CLEIDE DE RODRIGUES 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - 

OAB:OAB/MT 3.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PHILIPPE DE 

CASTRO DUQUE, para devolução dos autos nº 60286-47.2014.811.0041, 

Protocolo 949890, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918978 Nr: 42753-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHURING & SCHURING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23045/O, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, RENATA CRISTINA CASTRO CARVALHO - 

OAB:16359-B, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:6667 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMOS BERNARDINO 

ZANCHET NETO, para devolução dos autos nº 42753-75.2014.811.0041, 

Protocolo 918978, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019282 Nr: 31504-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO DOS SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO DIAS DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 31504-93.2015.811.0041, 

Protocolo 1019282, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022137-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA BARBOSA (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)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, 

querendo, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010503-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DA SILVA JESUS (RÉU)

JOACIL DA COSTA RODRIGUES (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022509-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO RIBEIRO OAB - SP35041 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.A.OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento do VALOR 

COMPLEMENTAR da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, 

posto que foi recolhida diligência referente ao bairro centro Cuiabá e não 

Acorizal . Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1035352-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE COLICCHIO MARTINS (RÉU)

J. C. MARTINS - COMERCIO DE COLCHOES - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 250074 Nr: 17238-19.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARWIN NUNES MACIEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, JORDELISMAR 

JOSÉ ALVES JUNIOR - OAB:23223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT

 Certifico que o Sr. José Duarte de Araújo, Perito Judicial, designou o dia 

12/04/2018, a partir das 13:30 horas, para o início dos trabalhos periciais, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). 

Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 754752 Nr: 6745-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB WORLD ENTRETENIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EUGÊNIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9.027-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, § 1º do NCPC.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1288674 Nr: 4521-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE GOMES DE SOUZA, GERALDINO FRANCISCO 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSA CASA NEGOCIOS IMOBILIARIOS, 

PAULO FERNANDO REIS, GERALDINO FRANCISCO NETO, MARIA DE 

LOURDES PAIM NETO, SONIA MEYER REIS, JAIRO RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Designo o dia __08__/_05__/2018, às _15__h_45__min, para a 

realização da audiência objeto do ato deprecado.

Comunique-se a data ao juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência 

às partes/procuradores.

 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada, devendo 

obedecer ao disposto no § 1° do artigo 455 do CPC.

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no § 4° do artigo 455 do CPC. (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1227871 Nr: 14079-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS, ROSIANE 

MÁRCIA DE OLIVEIRA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES JUNIOR - 

OAB:11241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Considerando a informação de impossibilidade de comparecimento 

da testemunha Gilberto Gomes para a audiência designada para o dia 

20.03.2018 (fls. 43/44), redesigno a audiência de instrução para a oitiva 

da testemunha para o dia _08__/_05__/_18__, às _14_:_45_ horas.

 Intimem-se as partes como determinando na decisão de fl. 06. (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775884 Nr: 29156-10.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MARQUES DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 08/05/2018, às 11:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143893 Nr: 29103-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código 1143896

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 78. Expeça-se alvará em favor da exequente, para 

liberação do valor depositado pelo réu, informado à fl. 74/76.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Quanto ao pedido fls.79/81 de restituição dos valores pagos relativos às 

custas de apelação, deixo de aprecia-lo por ser este juízo incompetente.

Custas finais, se houver, pelo executado.

Certificado o trânsito em julgado, pagas as custas, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de abril 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874661 Nr: 13162-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONE HENRIQUE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
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VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Tolentino de 

Barros - OAB:7.600/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO DIAS DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 13162-68.2014.811.0041, 

Protocolo 874661, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141916 Nr: 28273-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ VII SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA -ME, RILDO 

JUNIOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WALTER FERREIRA JÚNIOR 

- OAB:152.165/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO NOCCHI - 

OAB:14.913-B

 Antes de analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida, na 

reconvenção, intime-a para comprovar a sua necessidade dos benefícios, 

nos termos da Lei 1.060/50, bem como nos art. 99, §2, NCPC, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 323353 Nr: 24386-47.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIMAR MARIA DA SILVA BOERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD WILSON GRIPP, HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ELAINE CRISTINA FERREIRA 

SANCHES - OAB:7.863/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., por seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734460 Nr: 30758-70.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILEI SEBASTIAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 107/112) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818356 Nr: 24701-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIEBEN & ABREU REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO SILVA DA 

SILVA - OAB:40.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP-200.651

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 271/273) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820729 Nr: 26956-93.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MOARES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13.571-B OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 487/488) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos, inclusive 

com a trocada dos clips por barbantes.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062224 Nr: 51998-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VIEGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 A parte Ré fez o pagamento voluntário às fls. 95/96, no valor de R$ 

6.139,38 (seis mil cento e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).

Em seguida, a parte Autora manifesta (fl. 98) discordância do valor 

depositado nos autos, vez que a parte Ré não efetuou o depósito do valor 

integral devido, sustentando que há um saldo remanescente de R$ 

2.431,92 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois 

centavos), contudo, sem razão, pois o valor devido em 13.10.20175 era 

de R$ 8.533,13 (oito mil quinhentos e trinta e três reais e treze centavos), 
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com abatimento do valor do pagamento voluntário (R$ 6.139,38) resta um 

saldo remanescente de R$ 2.393,75 (dois mil trezentos e noventa e três 

reais e setenta e cinco centavos), conforme cálculo anexo.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 220/221), pelo que proceda-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o saldo remanescente no valor de R$ 2.393,75 (dois mil 

trezentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) atualizado 

até a data do depósito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento do valor 

incontroverso depositado à fl. 96, devidamente atualizado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066562 Nr: 53912-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que a requerida encontra-se em recuperação judicial e a 

presente ação visa o arresto de valores devidos pela mesma, intime-se o 

autor para que informe se houve a habilitação ou não do seu crédito na 

recuperação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1035663 Nr: 39427-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITAL MODAS COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILSON CONSTANTINO ZUGAIR, MARIA 

DE LOURDES PINTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DELBIANCO DE 

ALMEIDA - OAB:19717/O, HILTON SANTOS DA SILVA - OAB:MT 11.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do lapso temporal do pedido de fls. 78/80, intime-se a parte 

exequente para informar se houve o pagamento das parcelas em atraso, 

no prazo de 5 (cinco) dias, oportunidade de deverá apresentar o cálculo 

do débito atualizado.

Decorrido o prazo, cerifique-se e volte-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771426 Nr: 24494-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA MACAGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios de sucumbência (fls. 

113/115) proceda-se as alterações necessárias no sistema Apolo e na 

capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 737881 Nr: 34408-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO BERGAMASCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO - OAB:10819

 Verifica-se do pedido de fl. 128 que o Exequente demonstra interesse no 

bem objeto da pesquisa no Sistema Renajud, assim defiro a penhora 

requerida das motocicletas marca/modelo Reb/JK Cb, Placa ETO 1146, ano 

2005/2005, marca/modelo Honda/C100 Biz ES, Placa JZL 1594, ano 

2002/2003 e um veículo Placa JYN 2616, ano/modelo 1997/1997 (fl.127) , 

na oportunidade deverá ser inserida a restrição no automóvel pelo sistema 

Renajud.

Após, considerando a entrada em vigor do CPC 2015, lavre-se o termo de 

penhora do bem com restrição (art. 845 § 1º, do NCPC), em seguida, 

intime-se o devedor, pessoalmente, oportunizando-o, assim, a requerer o 

que entender de direito. Na oportunidade, avalie-se o bem.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 328110 Nr: 876-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SHOPPING GOIABEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

ADERBAL BELLUSCI, NAZIRA MAURA SIRIGI BELLUSCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:OAB/MT 7.166(B), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para apresentar novo demonstrativo de 

débito, devendo incidir a título de honorários somente os 20% desta 

execução, não fazendo jus os honorários dos embargos como fez incidir 

no cálculo de fl.133, nesta execução, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após volte-me conclusos para analise do pedido de fl. 129/131.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 365437 Nr: 3444-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS CARLOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO G. JOUAN JR - OAB:10.369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Exequente para proceder a atualização do débito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 789081 Nr: 43080-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ROCHA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 
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- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Exequente para proceder a atualização do débito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764258 Nr: 16897-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO ELOY MOREIRA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, 

GLOBEX UTILIDADES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862

 Intime-se a parte exequente para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 751635 Nr: 3408-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO/BRADESCO CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Elias da Cunha - 

OAB:12086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, remeta-se 

os autos a Contadoria deste juízo para apuração do valor devido pelo 

executado nos termos da sentença de fl. 138/140

Após volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 848314 Nr: 51677-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO BERGAMASCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 Cumpra-se a determinação de fl. 81, procedendo as alterações 

necessários, por se tratar o feito de cumprimento sentença, no sistema 

Apolo e capa dos autos.

Considerando a pesquisa no Sistema Renajud de fl. 127 dos autos 

apenso, assim defiro a penhora requerida das motocicletas marca/modelo 

Reb/JK Cb, Placa ETO 1146, ano 2005/2005, marca/modelo Honda/C100 

Biz ES, Placa JZL 1594, ano 2002/2003 e um veículo Placa JYN 2616, 

ano/modelo 1997/1997 (fl.89/90), na oportunidade deverá ser inserida a 

restrição no automóvel pelo sistema Renajud.

Após, considerando a entrada em vigor do CPC 2015, lavre-se o termo de 

penhora do bem com restrição (art. 845 § 1º, do NCPC), em seguida, 

intime-se o devedor, pessoalmente, oportunizando-o, assim, a requerer o 

que entender de direito. Na oportunidade, avalie-se o bem.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734847 Nr: 31167-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEFAN CRISTIAN DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOTRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A

 Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o pedido de fls. 

155/156, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando pelo que entender de 

direito.

Após, volte-me conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840863 Nr: 45194-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO UGEDA - 

OAB:2958-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT

 Verifica-se do pedido de fl. 1906 que o Exequente demonstra interesse 

no bem objeto da pesquisa no Sistema Renajud de fl. 1902, assim defiro a 

penhora dos automóveis marca/modelo I/Toyota Hilux CDSVA4FD, Placa 

QBM 9503, ano 2016/2016, marca/modelo I/VW Amarok CD 4x4high, Placa 

QBH 9093, ano 2015/2016, marca/modelo R/Federal LG, Placa QBF 0029, 

ano 2014/2014, marca/modelo M. Benz/710, Placa JZA 8995, ano 

2000/2000 e marca/modelo M. Benz/ L2219, Placa ABE 3442, ano 

1986/1987 (fl.127) , na oportunidade deverá ser inserida a restrição no 

automóvel pelo sistema Renajud.

Após, considerando a entrada em vigor do CPC 2015, lavre-se o termo de 

penhora do bem com restrição (art. 845 § 1º, do NCPC), em seguida, 

intime-se o devedor, pessoalmente, oportunizando-o, assim, a requerer o 

que entender de direito. Na oportunidade, avalie-se o bem.

Indefiro por ora o pedido de remoção.

No mais, aguarde-se o julgamento recurso de Embargos de Declaração n. 

37708/2017, após volte-me conclusos os autos para analise do pedido de 

fl. 1881/1884

.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007308-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. W. G. F. (AUTOR)

ROSILENE FREITAS DA SILVA GUIMARAES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007308-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por UENIO WEVERTON GUIMARÃES FREITAS, representando por sua 

genitora, ROSILENE FREITAS DA SILVA GUIMARÃES , em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 09:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 
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Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007350-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUEIROZ 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007350-86.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUIS FERNANDO QUEIROZ DOS SANTOS , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 10:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007494-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA CRUZ CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007494-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por AILTON DA CRUZ CAMPOS , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 10:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008983-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON KAYK DE SOUZA PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008983-35.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROBSON KAYK DE SOUZA PORTO , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009011-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN RAQUEL DA SILVA (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)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009011-03.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KELLEN RAQUEL DA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 11:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009017-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA DE SOUSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009017-10.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA TERESA DE SOUSA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 11:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009023-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009023-17.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KAMILLA LOPES MENDES , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 11:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009034-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009034-46.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS , em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 24/05/2018, às 11:45 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 
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negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007532-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR XAVIER DE MORAES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007532-72.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MAURO CESAR XAVIER DE MORAES , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 12:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007574-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARQUES BEZERRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007574-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médicas do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, ajuizada por CARLOS HENRIQUE MARQUES 

BEZERRA , em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/05/2018, às 08:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007735-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDY PEREIRA TEODORO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007735-34.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SINDY PEREIRA TEODORO DA SILVA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 08:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007740-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1007740-56.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCENIL SANTOS DA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 08:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007752-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA SILVA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007752-70.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELEN CRISTINA SILVA COSTA, representada por sua genitoras 

EDNALVA SILVA DA COSTA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Outrossim, proceda 

sra. gestora as alterações necessárias no Sistema, para fazer constar o 

nome da menor ELEN CRISTINA SILVA COSTA no polo ativo da presente 

ação. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008986-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008986-87.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo fora 

endereçado para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007770-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007770-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ADRIANA DE JESUS , em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo 

a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/05/2018, às 09:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007781-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON GIAN DEIFELD RAFAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007781-23.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELTON GIAN DEIFELD RAFAEL , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 
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24/05/2018, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007826-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DE JESUS SANTOS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007826-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JEANE DE JESUS SANTOS , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

04/05/2018, às 10:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007887-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS AUGUSTO DAMASCENO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007887-82.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DENIS AUGUSTO DAMASCENO , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 10:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008244-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANNA TELES MACHADO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008244-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALANNA TELES MACHADO , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 10:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008348-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BESSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008348-54.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCIANA BESSA DE SOUZA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008409-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008409-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 11:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008411-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 1008411-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA , em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONÓORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 11:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008422-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUSA ALVES DA CRUZ (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008422-11.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANDERSON DE SOUSA ALVES DA CRUZ , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 11:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 
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por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008451-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIVAL FERREIRA DE ALENCAR (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008451-61.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANTONIVAL FERREIRA DE ALENCAR , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 11:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008470-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DE MOURA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008470-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDUARDO RODRIGUES DE MOURA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/05/2018, às 08:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008590-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DE ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCLUSIVA TEXTIL LTDA. - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008590-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

ajuizado por Antônio Raimundo de Almeida Silva em desfavor de Exclusiva 

Têxtil Ltda. – EPP, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a suspensão da restrição existente em nome do autor, bem 

como pra que se abstenha de efetuar qualquer outra restrição. 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 
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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 (ID nº 12088125), 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, bem como se abstenha de 

realizar nova negativação, 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 18/06/2018, 

às 12:00 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. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008689-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS 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 1008689-80.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos 

Morais ajuizada por Bruno da Silva Nogueira em desfavor de Lojas 

Americanas S/A e BSW Companhia Digital, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinado que a requerida efetue a entrega do 

produto adquirido ou, na falta do mesmo, realize a restituição dos valores 

pagos. Consta na inicial que a autora adquiriu um produto promocional, 

sendo ele uma televisão SMART TV 49”, no valor de R$ 948,09 

(novecentos e quarenta e oito reais e nove centavos), gerando o número 

do pedido 02737449. Aduz que após o pagamento do boleto bancário, foi 

informado que o recebimento do produto ocorreria em até 10 (dez) dias 

úteis. Informa que passado o prazo para a entrega, a mesma não ocorreu, 

momento em que foi surpreendido com a ausência da compra no sistema 

da parte requerida. Acrescenta que realizou tentativas para a solução do 

impasse junto a requerida, todavia, as mesmas restaram infrutíferas. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. 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 adquiriu um 

produto junto à requerida, todavia, mesmo após a realização do 

pagamento, o bem não foi entregue, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja para que seja determinado 

que a requerida efetue a entrega do produto adquirido ou, na falta do 

mesmo, realize a restituição dos valores pagos. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista a 

comprovação da oferta do bem (ID nº 12532777), da compra feita pelo 

autor (Id 12532787), bem como a existência de comprovante de 

pagamento para a aquisição do produto, conforme ID nº 12532783. Do 

mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o autor estaria incorrendo em prejuízos 

financeiros decorrentes do pagamento do produto e da ausência de 

recebimento do mesmo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dia, 

realize a entrega do bem em discussão nos autos ou, na falta do produto, 

deposite judicialmente a quantia paga pela aquisição, 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 18/06/2018, às 12:30 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 
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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. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005789-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERREIRA BORBA OAB - MS20465 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELF - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005789-27.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Widal & 

Marchioretto Ltda. (CNPJ nº 10.269.578/0001-00) em desfavor de ELF – 

Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ nº 

10.923.002/0001-06). Em síntese, informa a exequente que é credora do 

valor de R$ 59.430,51 (cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta reais e 

cinquenta e um centavos), decorrente da venda de produtos 

comercializados pela autora e não adimplidos pela requerida, motivo pelo 

qual pugna pela concessão da tutela de urgência de natureza cautelar 

para a realização de penhora online antes da citação. 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. O artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela 

de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, regis-tro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Os 

documentos acostados pelo autor indicam a probabilidade do direito do 

autor, pois evidencia, em um juízo de cognição sumária, a existência do 

débito executado e a insolvência da parte requerida (Id 12104832). Dispõe 

o art. 854, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a 

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência previa do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Assim, 

defiro o pedido da tutela vindicada e determino a realização de penhora on 

line no valor de R$ 59.430,51 (cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta 

reais e cinquenta e um centavos) das contas bancárias da parte 

executada ELF – Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ nº 

10.923.002/0001-06) e determino que se efetive o bloqueio de contas por 

meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, conforme planilha de calculo atualizada no ID nº 12104808 e 

12104818, tornando o valor indisponível. Intime-se o executado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda 

subsiste indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Cite-se a 

parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 

2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017196-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUIZ DA CUNHA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017196-98.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação de concordância da parte autora com relação ao 

laudo médico (ID – 5510452), determino que se intime a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo 

pericial (ID – 4694084), requerendo o que entender de direito. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018 Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008538-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OANDERSON FONSECA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 256 de 566



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008538-17.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por OANDERSON FONSECA GOMES , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/052018, às 08:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008588-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA OTHILDE BERTOL (AUTOR)

R. B. R. (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008588-43.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RAFAEL BERTOL RODRIGUES, representado por sua genitora, 

CAROLINA OTHILDE BERTOL , em desfavor de RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/05/2018, às 08:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008620-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON VIEIRA LIMA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008620-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por NILSON VIEIRA LIMA , em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo 

a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 25/05/2018, às 08:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008824-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOEL JACOBOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008824-92.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por DIEGO JOEL JACOBOSKI , em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 25/05/2018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 
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se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008924-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008924-47.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDMILSON COSTA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/05/2018, às 08:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008794-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDENICE ALENCAR SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Facil Consig (RÉU)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008794-57.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em que Audenice 

Alencar Silva requer, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios 

da gratuidade da Justiça, com fulcro no artigo art. 4º da Lei nº 1.060/50: 

“Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas 

específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça 

gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste 

caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito 

expresso na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e por meio 

de pesquisa nos portais de transparência, não restou demonstrada a 

precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada 

o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Todavia, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto o recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008840-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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 1008840-46.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Marcelo Borges & Advogados Associados em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 18/06/2018, às 

08:30 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). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último ano, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009121-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

JACY DOS SANTOS SILVA OAB - 030.699.751-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009121-02.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DAVID DOS SANTOS DE JESUS, representado por sua genitora JACY 

DOS SANTOS SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 25/05/2018, às 08:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008925-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE DIAS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008925-32.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Guilherme Henrique Dias de Almeida em desfavor de ASSUPERO – 

Ensino Superior S/S Ltda. (Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura – ICEC). 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação 

para o dia 18/06/2018, às 09:00 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). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008937-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLLA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008937-46.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Paolla Marques da Silva em desfavor de Hospital Beneficente Santa 

Helena. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de 

conciliação para o dia 18/06/2018, 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). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008955-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE CATTANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008955-67.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais 

ajuizada por Carlos Alexandre Cattani em desfavor de Dargilan Borges 

Cintra. Designo audiência de conciliação para o dia 18/06/2018, às 10:00 

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). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008989-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL MARTINELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008989-42.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Execução de Aluguéis e Encargos da Locação ajuizada 

por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. em desfavor de 

Raphael Martinelli. Diante da análise dos documentos anexados ao 

processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009128-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BRAGANCA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009128-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANGELICA BRAGANCA DOS SANTOS , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 25/052018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1123592 Nr: 20282-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA JURINICK LEHNEN, LUIZ NELSON LEHNEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LEHNEN - OAB:21860
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275381 Nr: 82-95.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO VILANOVA ARTIGAS, 

INCORPORADORA PLAENGE EMPREENDIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA CARVALHO DA 

CUNHA - OAB:15893-B

 Certifico que, tentei contato com a Dr. Priscila Carvalho da Cunha 

(15893-B OAB/MT) por telefone e em todas as tentativas não obtive 

resposta. Desta forma, INTIMO a advogada Priscila Carvalho da Cunha a 

DEVOLVER os autos em cartório até o final do expediente, uma vez que 

fez carga em 27/03/2018, nos termos do art. 107 e art. 234, do CPC.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984945 Nr: 16308-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCON HIDEKI MORIMOTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:OAB/MT 10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Assim sendo, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Lincon Hideki 

Morimoto Pereira em face Banco do Bradesco S/A.Em consequência 

condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do CPC. No entanto, como o Autor é beneficiário da Justiça 

Gratuita, à exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração 

na situação de necessidade (art. 12 da LAJ).Transitado em julgado, 

manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da sentença. 

Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969635 Nr: 9166-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Adão Calvez Larréa - 

OAB/MT 11.069-B - OAB:, Dr.ª Jaqueline Proença Larréa - 

OAB:OAB/MT 13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986082 Nr: 16729-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VIRGILIO ALVES CORREA NETO, 

BENJAMIM DO ROSÁRIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO - OAB:11980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

negativo juntado aos autos.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957570 Nr: 3835-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, THIAGO RIBEIRO SOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON SCHORRO - 

OAB:10095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de 

citação juntada aos autos.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956726 Nr: 3423-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA SOUZA ALMEIDA - 

OAB:58.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

diante da contestação, fls.119/199 apresentada aos autos pela 

denunciada à lide Companhia Mutual de Seguros, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar, no prazo de quinze dias, a parte requerida 

para apresentar impugnação à contestação.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992418 Nr: 19609-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança 
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proposta por Bigolin Materiais para Construção Ltda. em desfavor de 

Carajás Construtora e Incorporadora Ltda. Para:a)Condenar a requerida 

ao pagamento de R$ 8.610,29 (oito mil seiscentos e dez reais e vinte e 

nove centavos), acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir do 

seu vencimento, juros de 1% ao mês a partir da citação.b)Condenar a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da 

causa.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005744 Nr: 25789-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BLASZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUÍS BLASZAK - 

OAB:10.778-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento proposta por 

Solange Teresinha Carvalho Pisolato em face de José Luiz Blaszak.

As partes formularam acordo conforme fls. 109/112, requerendo a 

homologação do mesmo.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes as fls. 109/112, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem a condenação em honorários advocatícios, uma vez que o acordo 

homologado já dispôs sobre o tema.

Uma vez que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972888 Nr: 10631-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNIL LIBANIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-00

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico em desfavor de Ednil Libanio da Costa.

As partes formularam acordo conforme fls. 135, requerendo a suspensão 

do feito até 22/02/2021.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes as fls. 135, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

Os autos ficarão suspensos até 22/02/2021, ocasião em que as partes 

deverão ser intimadas para comprovar o seu cumprimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

decisão.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979850 Nr: 14034-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer o 

comprovante de depósito referente ao pagamento dos honorários 

periciais, com identificação, considerando que a guia de fls. 149 não 

consta o número de identificação da conta judicial, o que impossibilita a 

vinculação e devolução para a mesma.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998575 Nr: 22841-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FURTADO DE MENDONÇA, BELMIRA 

GERALDA DE MENDONÇA, MARIA MADALENA DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Cláudia Infantino Martins - 

OAB/MT 10.177 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19.839

 Vistos, etc.

Considerando a notícia de falecimento da requerida Belmira Geralda de 

Mendonça, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987276 Nr: 17282-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIR SOARES DE MELLO BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da contestação do denunciado às fls. 105/129 e 

documentos de fls. 130/255, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969086 Nr: 8903-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCIANA INOCÊNCIO SIMÕES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967912 Nr: 8235-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZIANE RAAUWENDAAL MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1084160 Nr: 3488-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO SANTOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos, etc.

Em que pese o alegado pelo autor às fls. 68/68 v°, verifico que fora 

expedido o alvará n° 287880-1/2016 de acordo com os dados fornecidos 

às fls. 58.

 Outrossim, considerando o contido na certidão de fls. 69, constata-se que 

o alvará foi devidamente pago.

Assim, remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas e comunicações de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1026506 Nr: 35044-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOZAM FERREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1170783 Nr: 40521-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIANE LETÍCIA BEZERRA RAMOS, LUIS ALBERTO 

BEZERRA, TATIANE APARECIDA BEZERRA RAMOS,, CARLOS EDUARDO 

BEZERRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, SIMONE AP. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fagner da Silva Botof - 

OAB/MT 12.903 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido às fls. 102/106 requerendo o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981097 Nr: 14655-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TELES DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 124.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976999 Nr: 12648-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANIEL TESSARI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer o 

comprovante de depósito referente ao pagamento da condenação, com 

identificação, considerando que a guia de fls. 154 não consta o número de 

identificação da conta judicial, o que impossibilita a vinculação e liberação 

para o autor.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974408 Nr: 11344-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON OLIVEIRA LONG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido na certidão de fls. 113, determino que se intime 

pessoalmente o patrono da parte requerida para cumprir conforme 

determinado às fls. 111.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973336 Nr: 10886-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BATISTA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Cobrança c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Pedro Batista de Camargo em 

face de Sul América Cia Nacional de Seguros.Condeno a requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

15% do valor da causa, cuja execução torno suspensa em razão dos 

benefícios de gratuidade concedidos.Transitado em julgado e nada 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969987 Nr: 9342-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer o 

comprovante de depósito referente ao pagamento dos honorários 

periciais, com identificação, considerando que a guia de fls. 93 não consta 

o número de identificação da conta judicial, o que impossibilita a vinculação 

e devolução para a mesma.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149897 Nr: 31661-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI JUSTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando que a audiência de conciliação, em atenção ao artigo 334 do 

Código de Processo Civil, não se realizou conforme demonstra certidão de 

fls. 128, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, se 

ainda possui interesse na conciliação.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1092798 Nr: 7407-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELANA CLEMENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Vistos, etc.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 73 e determino a suspensão do feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959246 Nr: 4495-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY FERNANDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 213), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1057804 Nr: 49946-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHLDCT, WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 125, trazendo aos autos 

procuração atualizada em nome de Matheus Henrique Lopes da Costa 

Teixeira.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1100043 Nr: 10589-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VITOR BISSOLI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por João Vitor Bissoli da Costa em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais.

Compulsado detidamente os presentes autos constatei a ausência de 

assinatura na peça de fls. 60/79, assim, intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 05(cinco) dias, sanar o vício da ausência de assinatura.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989974 Nr: 18496-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drª. Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a 

respeito do contido às fls. 81/83 requerendo o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984936 Nr: 16302-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Micheline Zanchet 

Miotto Castro em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Às fls. 374/375 consta decisão determinando a intimação do executado 

para cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 376, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 377.

O exequente manifestou-se às fls. 380 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 380 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 377, devendo o valor de R$ 56.092,22 (cinquenta e seis mil noventa 

e dois reais e vinte e dois centavos) ser levantado por Delboni e Costa 

Marques Advogados Associados (CNPJ nº 24.772.606/0001-03, Banco 

BANCOOB, Agência 4256, Conta Corrente nº 284363-3) e o restante do 

valor a ser levantado por Micheline Miotto Sociedade Individual de 

Advocacia (CNPJ nº 29.398.094/0001-80, Banco do Brasil, Agência 

2967-X, Conta Corrente 21353-5).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001361 Nr: 24016-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE SELLA SIMÕES - 

OAB:20639/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte autora e em razão do princípio da 

economia processual, defiro o solicitado à fls. 380, concedendo a mesma 

a reabertura do prazo para a apresentação de recurso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964265 Nr: 6665-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MALUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK, ELVIS ANTONIO 

KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, suprimir a executividade da cláusula significaria a quebra da 

convenção de arbitragem, a qual teve sua constitucionalidade reconhecida 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF, SE-AgR 5206, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 30/04/2004).Ocorre que, com a edição da Resolução nº 

05/2015, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu competência à 4ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar privativamente 

os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem, a fim de possibilitar de 

solução mais ágil e célere do litígio.Como se vê:Art. 1º - Atribuir a 

competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos seguintes 

termos: “Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 

sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 

8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar e julgar privativamente 

os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem”.A orientação é para que 

todos os processos relativos à arbitragem que tramitam nas 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 

8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis sejam direcionados para a 4ª Vara, razão 

pela qual chamo o feito a ordem e declino da competência para processar 

e julgar o presente feito e determino a remessa dos autos ao juízo da 4ª 

Vara Cível da Capital para o prosseguimento, com as baixas e anotações 

necessárias.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1053638 Nr: 48209-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINETTO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JOSE LEAL DE PROENÇA - 

OAB:19499/OABMT, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Minetto Agência de Viagens e Turismo 

Ltda. ME em face de Gol Transportes Aéreos S/A.

 É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido de reconsideração como instituto processual apto a 

modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar 

dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o 

fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e determino o integral 

cumprimento da decisão de fls. 319/323.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 07/11/2018 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Quanto a necessidade das demais provas solicitadas, serão objeto de 

análise após realizada audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964985 Nr: 6898-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELÍSIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:RN 1853, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e 

Débitos c/c Cancelamento de Inscrição no SPC/SERASA proposta por 

William Roberto da Silva em face de Banco Santander Financiamentos S/A.

As partes formularam acordo conforme fls. 89/90, requerendo a 

homologação do mesmo.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes as fls. 89/90, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem a condenação em honorários advocatícios, uma vez que o acordo 

homologado já dispôs sobre o tema.

Uma vez que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986149 Nr: 16750-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 147, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Sapezal/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1054746 Nr: 48649-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:233.345, LAIS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 464/465 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 463, devendo o valor de R$ 14.076,23 (quatorze mil setenta e seis 

reais e vinte e três centavos) ser levantado por Jefferson Aparecido 

Pozza Fávaro (CPF nº 273.734.718-11, Banco Santander, Agência 4408, 

Conta Corrente nº 01000563-5).

 Com o levantamento dos valores, certifique-se quanto ao trânsito em 

julgado da sentença de fls. 422/425 e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 813577 Nr: 20049-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO LAGARTO ABRAÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A, ITAÚ VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11755 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS 

- OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 303 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 298, devendo o valor de R$ 18.983,37 (dezoito mil novecentos e 

oitenta e três reais e trinta e sete centavos) ser levantado por Rui Paulo 

Martins Abraços (CPF nº 000.723.191-19, Banco do Brasil, Agência 

4043-6, Conta Corrente nº 11373-5).

 Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1095028 Nr: 8403-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELI REGINA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 
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JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Queli Regina Santos Silva em desfavor de 

NET Serviços de Comunicação S/A.

As partes formularam acordo conforme fls. 85/86 requerendo a 

homologação do mesmo e também a extinção do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre o acordo de fls. 85/86, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios visto que o acordo homologado também já dispôs 

sobre o tema.

Expeça-se Alvará para o levantamento dos valores comprovados às fls. 

91, nos termos do pedido de fls. 95.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1070553 Nr: 55632-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333

 Vistos, etc.

Regina Silva de Souza ajuizou a presente Medida Cautelar Inominada em 

desfavor de Vivo S/A requerendo a baixa na restrição existente em seu 

nome.

Indeferida a liminar (fls. 23).

Citada, a requerida apresentou contestação e os documentos de fls. 

40/45.

Manifestação do requerente às fls. 46/50, pugnando pelo julgamento 

procedente da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

 DECIDO.

Trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada por Regina Silva de Souza 

em face de Vivo S/A.

Não há necessidade de dilação probatória razão pela qual passo ao 

julgamento da cautelar.

Extrai-se dos autos que a parte autora pretende a exclusão de seu nome 

os órgãos de proteção de crédito, alegando que jamais teve uma relação 

com a empresa.

 Pois bem. O processo cautelar visa apenas resguardar o direito a ser 

discutido na ação principal, garantindo o resultado útil e prático da 

sentença de mérito. Para a concessão da medida cautelar, o juiz deve 

verificar a existência do direito do autor e do perigo da demora, que devem 

ser sumariamente comprovados.

 No caso o autor não conseguiu comprovar a existência do direito do autor 

e do perigo da demora, mormente porque conforme explicitado na decisão 

que denegou a medida liminar, o pedido foi posto de forma genérica.

Merece registrar que a legalidade da dívida já é objeto de discussão nos 

autos em apenso.

Destarte, ausentes os requisitos legais para a concessão da medida, não 

merece acolhida o pedido do autor.

 Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

 Em consequência condeno o autor ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1000,00 (mil reais), na forma do 

art. 85, §8º, do CPC, cuja execução torno suspensa em razão da 

gratuidade concedida.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075925 Nr: 57917-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Dano Moral proposta por José Carlos Moura da Silva em face de Oi S/A, 

para:a)declarar a inexistência de débito no valor de R$ 124,89, objeto de 

discussão nos presentes autos;b)Considerando que o autor decaiu na 

maior parte de seu pedido, condenar o autor pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 86, § único do CPC. Todavia, torno 

suspensa a sua execução, ante a gratuidade de justiça 

concedida.c)Torno definitiva a decisão de fls. 24/25, expedindo-se o 

necessário.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 379868 Nr: 16213-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DE MOURA BOURET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLAINE F. DE FREITAS - 

OAB:10.101/MT, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO BODNAR - 

OAB:3.526/MT, RÉGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - 

OAB:3.756/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte autora e em razão do princípio da 

economia processual, defiro o solicitado à fls. 192, concedendo a mesma 

a reabertura do prazo para cumprimento da determinação de fls. 190.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969638 Nr: 9168-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 128 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 
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demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 129), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

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.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1206557 Nr: 7087-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SANTA EDWIGES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO 

MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-2B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos de fls. 434/486.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962036 Nr: 5676-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON LUIZ LEITE SACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANÁRIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR FARCHI DE SOUZA - 

OAB:282598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos o substabelecimento, conforme informado às fls. 80, requerendo o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 955822 Nr: 2945-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA TEREZA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de retificação de registro de óbito de Rosa Darc Tereza, 

promovido por sua filha Andréa Tereza de Rezende.

Juntou os documentos de fls. 12/18.

O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela instrução 

processual, conforme fls. 46/48.

A audiência de instrução ocorreu conforme termo de fls. 55/58, tendo o 

digno representante do Ministério Público Estadual se manifestado pelo 

deferimento do pedido.

Vieram os autos conclusos.

É relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O requerente busca a retificação do registro de óbito de sua mãe, pois 

alega que no momento da elaboração do referido registro fez constar que 

a mesma possuía três filhos, sendo que seus dois irmãos faleceram, um 

no momento do nascimento e outro com seis meses.

Diante da documentação acostada e da prova testemunhal que respaldou 

as alegações da autora, e a necessidade de ajustar a documentação à 

realidade fática, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o 

pedido inicial para determinar e expedição de ofício ao 4º Serviço de 

Registro Civil de Pessoas Naturais e 16º Serviço Notarial do Foro 

Extrajudicial do Município e Comarca de Curitiba/PR , para proceder a 

retificação da certidão de óbito de Rosa Darc Tereza, matricula 129759 01 

55 2013 4 00056 296 0018674 94 para que nela passe a constar que a 

falecida não deixou bens a inventariar, e que deixou uma única herdeira, 

Andrea Tereza de Rezende.

Expeça-se o mandado necessário.

 Após as ulteriores formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093722 Nr: 7833-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Inexistência de 

Débito c/c Dano Moral proposta por Regina Silva de Souza em face de 

Vivo S/A para:a)declarar a inexistência de débito no valor de R$ R$ 

158,50, objeto de anotação junto ao SERASA e de discussão nos 

presentes autos;b)condenar o requerido ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);c)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 18% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1147818 Nr: 30749-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DE FÁTIMA ROSA SURIS, CARLOS ROBERTO 

GOMES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Neide de 

Fátima Rosa Suris e Carlos Roberto Gomes Ferraz em desfavor de Oi 

Móvel S/A.. para:a)Condenar a requerida ao pagamento de danos morais 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 
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b)Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), correspondentes a dez salários 

mínimos, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data 

desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso. 

c)Condeno-a, ainda, com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, manifeste-se o 

credor quanto ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1164361 Nr: 37700-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO CASSIO AGUIAR GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK PNEUS LTDA, JAIME KOLLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 88/89 e o pagamento parcial do débito, 

antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse da manutenção 

do pedido de desocupação liminar do imóvel, requerendo o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1150638 Nr: 31997-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO ALBERTO BUSS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA SILVA GIBO, JOSÉ MARIO 

PADANOSQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MS 5307 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 170/182, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967663 Nr: 8082-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 234/237, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito do interesse na produção de outras provas, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003724 Nr: 24998-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA VALÉRIA SANTOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - 

OAB:20.402, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - OAB:19268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material proposta por 

Márcia Valéria Santos do Nascimento em face de Banco do Brasil S/A.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 07/11/2018 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983547 Nr: 15634-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DA 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos, etc.Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia 13/11/2018 às 14:00 horas, para, se 

pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além 

da oitiva de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.Considerando o 

requerimento da parte requerida às fls. 98, defiro o pedido e NOMEIO a 

empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de Outubro, nº 959, 

bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 3054-1122, para 

realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá cumprir o encargo 

independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Decorrido o prazo para indicação dos 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos, com ou sem 

manifestação das partes, intime-se o Perito da nomeação, para apresentar 

sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do 

valor, visto que solicitou a realização de prova pericial e, aceita a 

proposta, realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários 

periciais, bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta 

por cento) do valor dos honorários.Designada a data, intimem-se as 

partes.O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076325 Nr: 58134-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLE CRYSTINA RIBEIRO DA SILVA VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

- ELETROKASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Cláudio da Silva Ferreira - 

OAB/GO 32.958 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta 

por Grabrielle Crystina Ribeiro da Silva Venâncio em face de EB Comércio 

de Eletrodomésticos Ltda. - Eletrokasa.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 13/11/2018 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969911 Nr: 9287-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com 

Restituição de Valores Pagos e Condenação em Multa Estipulada c/c 

Danos Morasi proposta por Rosa Maria Souza em face de Buffet Leila 

Malouf Ltda..

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 07/11/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977166 Nr: 12694-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFITNESS COOPERATIVA DOS PROFESSIONAIS 

DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUMA SPORT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito com Pedido de 

Indenização por Danos Morais proposta por Coopeerfitness dos 

Profissionais da Área de Atividades Físicas (Phidias Academia) em face 

de Puma Sport Ltda..

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 07/11/2018 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1150638 Nr: 31997-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO ALBERTO BUSS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA SILVA GIBO, JOSÉ MARIO 

PADANOSQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MS 5307 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022

 Dessa forma, em que pese os documentos acostados aos autos, estes 

não se mostram suficientes à concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela almejada, sendo necessária a dilação probatória para o aferimento 

da probabilidade do direito, razão pela qual INDEFIRO a tutela 

antecipada.Designo audiência de conciliação para o dia 03/02/2017, às 

15:00 horas. 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. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção).Outrossim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a cópia de seus documentos 

pessoais e do comprovante de endereço, informando o seu endereço 

eletrônico, conforme art. 319, do Código de Processo Civil, bem como 

acostar aos autos nova procuração, contendo o endereço eletrônico e 

não eletrônico do advogado da causa, de acordo com o art. 287, do 

mesmo diploma legal.Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948279 Nr: 59307-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEY MAGNUS HOMEM, ELIANA LUIZA DA SILVA 

OLIVEIRA HOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FERNANDO JOARI ALVES DE 

MATOS, ESPOLIO DE NEUZA JUVENAL DE MATOS, CARLOS VALDECIR 

OLEGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE 
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PACHER, para devolução dos autos nº 59307-85.2014.811.0041, 

Protocolo 948279, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008692-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA POMPEO DE CAMPOS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008692-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Agricola Pompeu de Campos em face de Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 03/10/2016, conforme certidão de 

ocorrência acostados (ID – 5589423) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.025,48 (treze mil e vinte e cinco reais e 

quarenta e oito centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos. Pela decisão (ID – 5599485) foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (ID – 9481328), alega 

à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Foi juntada a certidão formulada pela central de conciliação 

e mediação da capital, informando que a tentativa de conciliação entre as 

partes, foi infrutífera (ID – 9173252). O autor manifestou-se em 

impugnação, reiterando os termos da exordial (ID – 9482994). 

Manifestação das partes concordando com a perícia médica realizada na 

Central de Conciliação (ID – 9481347 e 9482989). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por proposta 

por Agricola Pompeu de Campos em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar da alteração do polo passivo, carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.025,48 (treze mil e vinte e cinco reais e quarenta e oito 

centavos). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e histórico clínico (ID - 5589423, 5589430), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID- 9173252) 

atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como residual 

(10%) em mão direita e intenso (50%) em segmento da coluna cervical”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 
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considerando que o acidente ocorreu em 03/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável e a segmento da coluna, o percentual incidente será de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. 

INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR 

MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA 

TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE 

PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do seguro obrigatório, por 

invalidez permanente, requer a verificação, caso a caso, através de 

documentos idôneos hábeis a demonstrar sua ocorrência, ou o grau da 

incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, ser fixada no teto máximo 

para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 

(TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 

10ª Câmara Cível)”. Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito 

para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez permanente médio 

em mão direita em um grau de 10% (dez por cento) e, média em segmento 

da coluna, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta e cinco por cento), 

equivalente a R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), e 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco 

por cento), equivalente a R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do 

paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 2.632,50 (dois mil e 

trinta e dois reais e cinquenta centavos). Considerando que a parte 

requerente já recebeu administrativamente o valor R$ 474,52 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), fls. 

03 (ID – 5589365), resta um saldo a receber equivalente a R$ 2.157,98 

(dois mil e cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Agricola Pompeo 

de Campos em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.157,98 (dois mil e 

cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da mão direita 

e segmento da coluna, corrigido monetariamente data do sinistro 

(03/10/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035134-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CRISTINA MARTINS ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA NETZ DO AMARAL OAB - MT10566/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias manifesta 

acerca de aviso de recebimento negativo de ID: 12618341, dando 

prosseguimento ao feito indicando novo endereço do para citação da 

Instituição Financeira.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1109273 Nr: 14383-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT 16.691/A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT, 

THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - OAB:20-949-A

 Vistos etc.

Aguarde-se na Secretaria o julgamento do Agravo de Instrumento n. 

1010459-71.2017.8.11.0000 – PJE, posto que foi concedido efeito 

suspensivo em sede de antecipação de tutela.

Após, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117436 Nr: 17657-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANTONIA NARDEZ BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o AR de fls.47, intimo o autor via DJE para depositar as diligências, 

nos moldes do despacho de fls.36, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Em caso de inércia, devidamente certificado, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 91074 Nr: 2383-16.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO MACHADO 

PROFETA - OAB:820/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 77.975/ PR

 Vistos, etc.

 Tratam-se os autos de ação de Constitutiva negativa em fase de 

cumprimento de sentença.

Às fls. 206/209 verificou-se o passamento do patrono da requerente 

Miriam, contudo, até a presente data ela não foi intimada à constituir novo 

patrono.

Pois bem.

Em primeiro lugar, não obstante ao requerimento de fls. 221, é evidente a 

necessidade de intimação da requerente Miriam para que constitua novo 

patrono com o fito de evitar arguições de nulidades futuras, razão pela 

qual INDEFIRO, por ora, o referido pleito.

Ademais, ante a juntada da Carta de Intimação às fls. 216 (desconhecido), 

procedo à pesquisa via INFOSEG com o fito de localizar o paradeiro da 

requerente Miriam, ocasião em que sobejou exitoso tal procedimento 

(extrato em anexo).

Outrossim, é sabido que “Com o falecimento do advogado, a suspensão 
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do processo tem início desde o momento em que ocorre o fato, a despeito 

de somente mais tarde vir o juiz a tomar dele conhecimento” (RSTJ 42/300, 

Maioria). NO mesmo sentido: STJ – 4ª T., REsp 326.155-EDcl, Min. Aldir 

Passarinho Jr., j. 2.9.03, DJU 6.10.03; RSTJ 73/363, RF 353/209).”

Desta feita, considerando-se que “A intimação da parte para constituição 

de novo patrono há de ser pessoal, e não através de publicação no órgão 

oficial” (STJ- 5ª REsp 34.886-2, Min, Flaquer Scartezzini), intime-se a 

requerente Miriam, via correio com aviso de recebimento (no endereço 

seguinte endereço: AVENIDA ARACAJU, nº 346, Rondonópolis/MT, CEP: 

78700-145) para que constitua novo patrono, no prazo de 15 dias, sob 

pena de prosseguimento do feito à sua revelia.

Tudo cumprido e certificado, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 993620 Nr: 20258-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 

JOSIAS DA SILVA JESUS, ADCELI NOBRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da melhor análise dos autos, constata-se a ausência de 

substabelecimento a subscritora da petição de fls. 86/88.

Desta feita, intimo a causídica Carolina Pereira Tome Wichoski para, no 

prazo de 15 dias acostar aos autos seu instrumento procuratório, 

demonstrando ter poderes para estar em juízo em nome da Instituição 

Financeira.

Após, concluso para análise do pleito de fls. 86/88.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1054066 Nr: 48365-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W C COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, 

WILSON GUEDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Não obstante ao teor da decisão anterior, nota-se dos autos que o 

Banco não comprovou se o contrato referente ao processo nº 1053949 – 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário (fls. 40/41) se trata do mesmo 

contrato que embasa a presente ação. Ademais, por mais evidente que 

seja a desídia do credor quanto ao recebimento do seu crédito, uma vez 

que deixou de cumprir as determinações de fls. 27 e 43 e, apesar de não 

ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores 

passíveis de serem arrestados/penhorados, nem mesmo a comprovação 

de existência de outras ações em nome dos devedores tendo por objeto o 

mesmo contrato, vislumbrei dos autos nº 1054084, 1059258 – 4ª EDB e 

1053949 – 3ª EDB por meio do sistema Apolo, que não se tratam dos 

mesmos contratos (cópias em anexo). Posto isso, ante a desistência do 

Banco quanto ao bem de fls. 51/52, DEFIRO o pleito de fls. 48 e determino 

à expedição de mandado de penhora/avaliação/intimação (do executado e 

do seu cônjuge, se casado for) quanto ao bem imóvel matriculado sob o nº 

58.663 – 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá 

(somente quanto à parte que cabe ao executado Wilson). Para tanto, 

intimo o exequente para que, no prazo de 15 dias, promova ao depósito da 

diligência para cumprimento do mandado expedido nestes autos, nos 

termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

cuja 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). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1159203 Nr: 35608-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA AMANDA SILVA DO ESPIRITO 

SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 50 quanto ao sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato em anexo).

Desta feita, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que 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).

 Após, expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço: Rua 

Cruzeiro do Sul, Lote 12, Quadra 07, Bairro: Jardim dos Estados, CEP: 

78158-200, Várzea Grande/MT.

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.

De fato, vislumbra-se dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção.

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 902304 Nr: 31554-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCALIZE BRASIL - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LTDA, WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,O exequente pugna na petição de fls. 92, pela realização de novo 

BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 46, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta 

ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, indefiro o referido 

pleito.Sobre o assunto, vejamos:“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇAO DA 

PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. 

REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇAO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE MODIFICAÇAO 

NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.1. Caso em que se discute a 

obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de 

valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação 

à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, 

sem que haja motivação do exequente.2. Sobre o tema, este Tribunal 

Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das 

diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud 

depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o 
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juízo com providências que cabem ao autor da demanda.” Precedentes: 

REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; 

REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010.Ademais 

devo salientar que todas as pesquisas foram feita pelo Poder Judiciário 

para localização de numerários e bens, aos quais deve se reportar o 

exequente, indicando bens passíveis de penhora e não repetição de atos 

já levados à efeito.Desta feita, intimo o Banco para que no prazo de 15 

dias, cumpra seu mister sob pena de extinção e em caso de silêncio 

intime-se via correio com aviso de recebimento, para cumprir integralmente 

o disposto às fls. 90, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.Em 

caso de silêncio, pedidos protelatórios ou reiteração daqueles já 

indeferidos, concluso para extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 208557 Nr: 19506-80.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Não obstante ao teor do pleito de fls. 163/165 quanto ao cumprimento de 

sentença e realização de bloqueio on-line, nota-se dos autos a 

inexistência de instrumento procuratório outorgado pela Disal à douta 

causídica VANESSA CASTILHA MAÑEZ – OAB/SP nº 331.167, assim, 

intimo-a para que traga aos autos a necessária procuração, no prazo de 

15 dias, sob pena de não conhecimento do pleito e posterior arquivamento.

Decorrido o prazo sem a manifestação da parte interessada, ante o 

término da prestação jurisdicional e, tratando-se de direito disponível, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851162 Nr: 54131-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ANA 

CRISTINA VIEIRA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da melhor análise dos autos, constata-se a ausência de 

substabelecimento ao subscritor da petição de fls. 106.

Desta feita, intimo o causídico Marco André Honda Flores para, no prazo 

de 15 dias acostar aos autos seu instrumento procuratório, demonstrando 

ter poderes para estar em juízo em nome da Instituição Financeira.

Após, concluso para análise do pleito de fls. 106.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754112 Nr: 6075-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOYDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - 

ME, ELINIER MANFRIN BORGES, ERMENEGILDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 Vistos, etc.

As partes entabularam acordo às fls. 68/70 que foi homologado e 

suspenso às fls. 71.

O autor foi intimado para informar o integral cumprimento do acordo, sob 

pena de ser tido como quitado (fls. 73 - no DJE nº 10200, de 19/02/2018).

Certificou-se o decurso do prazo às fls. 74.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida (decurso 

de prazo de fls. 74), a extinção é à medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Ante a renúncia do prazo recursal de fls. 70, arquivem-se, procedendo às 

anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1076529 Nr: 58270-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de cobrança formulada por Itau Unibanco S/A 

em face de Jean Neves da Silva.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Assim, ante o pleito de fls. 100, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

de cobrança, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747484 Nr: 44736-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVILSON DUAN C MARQUES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito de fls. 76, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 451680 Nr: 23900-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU- UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RORIGUES - 

OAB:OAB/MT 12409-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, proceda-se à juntada da petição constante da capa dos 

autos (Protocolo nº 252056/2018 de 12/03/2018) concernente em dilação 

do prazo para pagamento do acordo para 20/10/2018.

Assim, ante o teor da petição pendente de juntada na capa dos autos, nos 

termos do artigo 922 do Código de Processo Civil MANTENHO a 

SUSPENSÃO do feito até o seu cumprimento integral, qual seja, 

20/10/2018.

Outrossim, com o decurso do tempo certificado, intime-se o exequente 

para no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do integral cumprimento 

do acordo, salientando que o silêncio do autor importará em sua 

concordância tácita.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420403 Nr: 6325-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUZA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:277.014/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Posto isso, considerando-se o trânsito em julgado certificado às fls. 267, 

JULGO e DECLARO extinta esta Ação em fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Outrossim, ante a apresentação dos dados bancários pelo exequente às 

fls. 268, procedo à expedição do necessário Alvará Judicial em nome de 

SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA, CPF nº 079.354.121-20, Conta Corrente 

nº 20.131-3, Agência nº 2317, Caixa Econômica Federal (Banco 104).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 719196 Nr: 14877-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução interposta pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Joselina da Silva, o que faço nos moldes do 

artigo 485, III do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações devidas.P.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823643 Nr: 29732-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG SEGURANÇA ELETRÔNICA -ME, 

AUXILIADORA MARIA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRÉ NEWTON FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392 - 

MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, GUILHERME F. FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647, JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - 

OAB:17.074A/MT, JOSE LUIS CAMPOS DEBONA - OAB:16.902MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A Cooperativa exequente informou o integral cumprimento do acordo às 

fls. 133, bem como pugnou pela extinção do feito nos termos do art. 924, 

inciso II do CPC/2015.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida (fls. 133), 

a extinção é à medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Transitado em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e baixas 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 860832 Nr: 2376-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGAPE INFORMÁTICA LTDA, NOELY SANTOS 

GOGOLEVSKY, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

harolso wilson martinez de souza junior - OAB:20.336-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inercia, e somado ao contido às fls. 83, onde requer expedição 

de edital, sem amparo no caderno processual.Nesse sentido:“PROCESSO 

CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. ABANDONO. 1. Quando o autor, 

mesmo depois de realizada a intimação pessoal e de seu patrono, não 

atende ao comando judicial, a extinção do processo é medida que se 

impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.”(TJ-DF - 

APC: 20141310008536 DF 0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: HECTOR 

VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 389) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação Ordinária de cobrança. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.NADA MAIS. 

Eu, _____ Anne Karoline Soares Nunes, Estagiária, o digitei e 

subscrevi.Dr. Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 945753 Nr: 57885-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E 

LAVA JATO LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A em face de GRIFE AUTOMÓVEIS 

ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA - ME, condenando a ré ao 

pagamento de R$ 83.418,94, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861970 Nr: 3283-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIRCEU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 
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SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aos 7 de março de 2018, às 14h30, estando presentes o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza o advogado da Instituição 

Financeira e seu Preposto.

 Aberta à audiência, constato a inexistência de regular citação da parte 

requerida, feitas essas considerações, e ante o pleito inserido na petição 

apresentada pelo Advogado da Parte Autora nesta audiência, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Cobrança, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC que determina que o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

Publique-se. NADA MAIS. Eu, _____ Anne Karoline Soares Nunes, 

Estagiária, o digitei e subscrevi.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 863229 Nr: 4206-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO DE ARAUJO AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 62, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 847799 Nr: 51257-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO KLEIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação execução formulados por HSBC BANK Brasil 

S/A em face de Ricardo Kleim, ambos qualificados.

O requerido foi citado às fls. 73 e não apresentou os embargos à 

execução.

Às fls. 119/120 o exequente requereu a extinção da execução nos termos 

do artigo 775 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme preconiza o artigo 775 do Código de Processo Civil, o exequente 

tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida 

executiva, observando-se para tanto, as determinações do parágrafo 

único e incisos I e II do mesmo códex.

Desta feita, considerando-se que a desistência se deu antes do 

oferecimento dos embargos, é desnecessária a anuência do devedor (STJ 

– 1ª., AI 538.284 – AgRg, Min. José Delgado, j. 27.4.04, DJU 7.6.04). No 

mesmo sentido: RSTJ 159/319.

Ademais, é sabido que “o exequente tem a faculdade de, a qualquer 

tempo, desistir da execução, atento ao princípio segundo o qual a 

execução existe em proveito do credor, para a satisfação do seu crédito” 

(STJ – 4ª T., REsp 489.209, Min. Barros Monteiro).

 Posto isso, ante o pleito de fls. 119/120, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Execução, nos termos do artigo 775 do Código de Processo 

Civil.

Com efeito, em obediência ao princípio da causalidade e considerando-se 

que o devedor não constituiu advogado, deixo de fixar honorários de 

sucumbência.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 26648 Nr: 1418-67.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ALMEIDA PORTELA, CARLOS AUGUSTO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação execução formulados por Itaú Unibanco S/A 

em face de Eder Almeida Portela e Carlos Augusto Gonçalves, todos 

qualificados.

O executado Eder foi citado às fls. 70 e não apresentou os embargos à 

execução.

Até a presente data o executado Carlos não foi citado.

Às fls. 276 o Banco exequente manifestou seu desinteresse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela desistência nos termos do artigo 

485, inciso VIII do CPC/2015.

Pois bem.

Não obstante o exequente tenha requerido a extinção nos termos do art. 

485, inciso VIII do CPC/2015, é evidente que tal artigo não se enquadra ao 

presente feito, assim, promova à extinção nos termos do art. 775 do 

Código de Processo Civil.

Ademais, conforme preconiza o artigo 775 do Código de Processo Civil, o 

exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva, observando-se para tanto, as determinações do 

parágrafo único e incisos I e II do mesmo códex.

Assim, considerando-se que a desistência se deu antes do oferecimento 

dos embargos, é desnecessária a anuência do devedor (STJ – 1ª., AI 

538.284 – AgRg, Min. José Delgado, j. 27.4.04, DJU 7.6.04). No mesmo 

sentido: RSTJ 159/319.

Nesse sentido, é sabido que “o exequente tem a faculdade de, a qualquer 

tempo, desistir da execução, atento ao princípio segundo o qual a 

execução existe em proveito do credor, para a satisfação do seu crédito” 

(STJ – 4ª T., REsp 489.209, Min. Barros Monteiro).

 Posto isso, ante o pleito de fls. 276, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Execução, nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em obediência ao princípio da causalidade e considerando-se 

que o devedor não constituiu advogado, deixo de fixar honorários de 

sucumbência.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1022494 Nr: 33154-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS, 

LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS - EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução interposta pela Agência de 

Fomento do Estado de Mato Grosso S/A em face de Luzinete Rodrigues 
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dos Santos e outra, o que faço nos moldes do artigo 485, III do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações 

devidas.P.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 839960 Nr: 44411-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 192.

Os causídicos Ricardo, Flávio e Raphael requereram o cumprimento de 

sentença quanto aos honorários no montante de R$14.516,61 (fls. 195 – 

posição em 19/07/2017).

Pois bem.

Ante o requerimento de fls. 195, intimo o requerente/executado Bioterra 

Industria e Reciclagem Ltda, por meio de seu patrono (via DJE), para, no 

prazo de 15 dias, cumprir a sentença de fls. 147/149, observando-se o 

valor apresentado da condenação (fls. 149, qual seja, R$14.516,61 – 

posição em 19/07/2017, que deverá ser devidamente atualizado), sob 

pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Caso o requerido não efetue o pagamento, intime-se os causídicos 

exequentes para que requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo sem a manifestação da parte interessada, arquivem-se 

os autos com as formalidades de praxe.

Sem prejuízo, em consonância com o art. 337 da C.N.G.C, proceda-se à 

abertura de volume.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 836431 Nr: 41425-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução código 836431 e código 972449, para homologar o cálculo de 

fls. 32 (autos código 836431), declarando a redução do débito para R$ 

925.871,46, que deve ser atualizado à partir de 12/04/2013 com correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, computado do 

vencimento da obrigação.

Por terem os embargantes decaído de parte mínima, condeno o embargado 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado de cada causa.

 Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 972449 Nr: 10464-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução código 836431 e código 972449, para homologar o cálculo de 

fls. 32 (autos código 836431), declarando a redução do débito para R$ 

925.871,46, que deve ser atualizado à partir de 12/04/2013 com correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, computado do 

vencimento da obrigação.

Por terem os embargantes decaído de parte mínima, condeno o embargado 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado de cada causa.

 Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 800647 Nr: 7072-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILANE PEREIRA SIMEONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos do despacho de fls. 93, bem como, ante o cálculo de fls. 95, 

procedo a intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) 

DIAS, manifestarem-se acerca do valor apurado às fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 978875 Nr: 13496-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:29579, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução precedida de busca e 

apreensão.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Assim, ante o pleito de fls.109 e 110, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas.

Sem prejuízo, não obstante a alegação de que as partes entabularam 

extrajudicialmente, não há quaisquer comprovação nos autos de tal 

alegação, assim, eventuais custas remanescentes ficarão em cargo do 

Banco requerente.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 400907 Nr: 33647-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SATELES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc...

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 111, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Reintegração de Posse, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1085180 Nr: 3883-87.2016.811.0041

 AÇÃO: 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO LOGISTICA INTEGRADA E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB/MT 

8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 72, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 336945 Nr: 7914-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANICE OLIVEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução interposta pelo Banco 

Bradesco Financiamento S/A em face de Joanice Oliveira Braga, o que 

faço nos moldes do artigo 485, III do CPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações devidas.P.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1042728 Nr: 42847-86.2015.811.0041

 AÇÃO: 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO E NORONHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução interposta pela Banco 

Volkswagen S/A em face de Pinheiro e Noronha Ltda., o que faço nos 

moldes do artigo 485, III do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se com 

as anotações devidas.P.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 465443 Nr: 32979-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução interposta pela BV Financeira 

S/A em face de Carlos José da Cruz, o que faço nos moldes do artigo 485, 

III do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações 

devidas.P.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814828 Nr: 21285-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - OAB:MT 

2.883-A

 Vistos etc.

Junto cópia da sentença proferida em conjunto nos autos código 836431 e 

972449, julgados parcialmente procedente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 405506 Nr: 37426-28.2009.811.0041

 AÇÃO: 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCILENE DE CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que não foi possível a localização da 

devedora até o momento, razão pela qual, defiro o pleito de fls. 102.

Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a 

sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1098886 Nr: 10139-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 278 de 566



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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELZA JOSE DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4.630/MT, UNIJURIS - UNIC CUIABÁ - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO GMAC S/A em face de ADELZA 

JOSE DE ARRUDA SOUZA, declarando rescindido o contrato firmado entre 

as partes, condenando a ré do valor do débito anunciado na exordial, em 

R$ 13.687,48, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da 

ação.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757822 Nr: 10030-71.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVE DOS 

SANTOS - OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ 

MARCELO DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A, para determinar o afastamento da capitalização mensal de juros e, 

como encargo moratório, a incidência apenas de juros moratórios de 1% 

ao mês, multa moratória de 2% e correção monetária pelo INPC/IBGE, com 

o afastamento dos demais encargos, restituindo-se de forma simples o 

pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, contado da contratação.Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 912695 Nr: 38659-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11.8/11/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 10 (dez), manifestar-se 

acerca das fls. 365/367.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1081248 Nr: 2151-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441 A, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8.656/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Ante a alegação da instituição financeira no petitório retro, procedo a 

intimação do BANCO para, no prazo de 15 dias, proceder a apresentação 

dos quesitos e indicação de assistente técnico, bem como, no mesmo 

prazo, se manifestar sobre a atual situação dos apartamentos n. 1602, 

1603 e 1604, anunciados como quitados pelos terceiros adquirentes de 

boa-fé e, caso ainda permaneça o gravame hipotecário, que seja pela 

autora exibido a prova de quitação, tudo em conformidade com o 

despacho de fls. 2194/ss.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1017925 Nr: 30881-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP, 

CELIA REGINA MAZZER CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:OAB/MT 3065

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP e CELIA REGINA 

MAZZER CUNHA, condenando os réus ao pagamento de R$ 161.194,04, 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação e confirmo 

a multa aplicada ao autor em audiência (fls. 68), de multa de 10% do valor 

da causa em favor do Estado (art. 77, IV do CPC).Condeno os requeridos 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 422486 Nr: 7431-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA PENHA PRATTI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 Assim, considerando que o acordo de fls.258/259 quitou o contrato 

053961140435084004 em 18/11/2014, nos autos código n.763374 da 7ª 

VC e, que tal fato, deveria ter sido comunicado a este juízo dando azo à 

extinção da ação, nos moldes do artigo 485, IV do CPC, antes do ato 

disposto às fls.125/131v e, considerando, que cabe às partes, expor os 

fatos conforme a verdade, não formular pretensão ou apresentar defesa 

quando cientes de que são destituídas de fundamentos, não praticar atos 

inúteis ou desnecessários, cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, não criando embaraços, como preceitua do artigo 77 do 

CPC., aplico a ambos autor e réu a multa de 20% do valor da causa em 

favor do Estado, tendo em vista a conduta gravíssima no que diz respeito 

à justiça.

Por fim, diante do contido às fls.258/259, reconheço a perda do objeto da 

presente ação e de consequência JULGO E DECLARO EXTINTA, nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

Transitada em julgado e em nada requerendo, proceda-se o Sr. Gestor as 

medidas necessárias, para o Estado receber o seu crédito, conforme 

orientação da CGJ.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 412278 Nr: 1728-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRBENE MARIA FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Ante o decurso do prazo de fls. 119 e requerimentos de fls. 122/123, 

procedo à realização de bloqueio on-line, via BACENJUD, haja vista ser à 

medida que se impõe.

 Ademais, consigno, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT.

O procedimento sobejou exitoso (extrato anexo), com a indisponibilização 

da quantia R$2.158,21 em nome da instituição financeira executada, que 

deverá ser transferida para conta dos depósitos judiciais após a decisão 

de possíveis arguições da executada, nos termos do art. 854, § 3º do 

CPC/2015 (Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar 

que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros).

 Com feito, nos termos do artigo 854, §2º do CPC/2015 (Tornados 

indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente), intimo o Banco, 

por meio de seus patronos, via DJE, para que se manifeste acerca do 

bloqueio realizado nos autos no prazo de 05 dias.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

transferências dos valores ao SISCONDJ e demais deliberações.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1010258-53.2017.8.11.0041(PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): H.M.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA

CITANDO(A,S): H.M.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 09.642.904/0001-95

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 158.180,62

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente 

158.180,62. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer 

embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital, pelo prazo de vinte 

dias, constando as advertências legais, inclusive da nomeação de 

Curador Especial em caso de revelia.

Cuiabá - MT, 06 de abril de 2018. Assinado digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1031308-38.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO

EXECUTADO: G P MARQUES - ME e GERALDO PINTO MARQUES

CITANDO: G P MARQUES - ME, CNPJ 36.962.330/0001-05 e GERALDO 

PINTO MARQUES, CPF/MF 419.889.141-91

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/10/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 40.121,22

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, 06 de abril de 2018. Assinado digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1022354-03.2017.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

PARTE RÉ: MAYRA RODRIGUES LEIVA

CITANDO(A,S): MAYRA RODRIGUES LEIVA, CPF: 012.386.36195

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 16.698,28

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, Chassi 

9BD17164G85227326, Modelo PALIO FIRE (Celebration2) 1.0 8 v FLEX 4p 

Eta./Gás, Placa EDB-4665, Cor PRATA, Movido ÁLCOOL/GASOLINA, 

Ano/Mod.: 2008/2008, RENAVAM 00968302220.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 06 de abril de 2018. Assinado digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1007669-88.2017.8.11.0041 (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: RIZZICOLOR TINTAS LTDA e RUBENS RIZZIERI

CITANDO: RIZZICOLOR TINTAS LTDA, CNPJ 05.112.547/0001-00 e 

RUBENS RIZZIERI, CPF 406.037.251-04

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/03/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 130.846,18

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 
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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, 06 de abril de 2018. Assinado digitalmente.

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1015357-38.2016.8.11.0041

ESPÉCIE: AÇÃO MONITÓRIA

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO

VERDE MT

PARTE REQUERIDA: CAMPOS VEICULOS LTDA ME

INTIMANDO(A,S): CAMPOS VEICULOS LTDA ME, CNPJ 

04.845.585/0001-00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, contados 

da expiração do prazo do presente edital, sob pena de aplicação de multa 

de dez por cento e expedição de mandado de penhora. Eu, , digitei. Cuiabá 

- MT, 03 de abril de 2018. Assinado digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1019000-67.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO

CITANDO(A,S): RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO, CPF 

018.546.001-17

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/06/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 178.793,28

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 178.793,28. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de março de 2018. Assinado eletronicamente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029451-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICISSIMA NEVES (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar a vinculação da guia de distribuição das 

custas e taxas judiciárias ao número único, bem como COMPROVAR A 

MORA do processo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indefer imento da in ic ia l .  Mi lena Salgue i ro ,  Assessora , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020895-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021762-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS DE PAULA SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007852-59.2017.8.11.0041

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:

MICHELI CRISTINI ARAGAO MENDES DE LIMA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009152-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO (EXECUTADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 281 de 566



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: 1008282-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA CORREA MAYOLINO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022359-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

JULIANA LAURA DE ARAUJO FALCAO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 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)

 

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: 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)

 

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: 1025810-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUGENIA SANTOS NUNES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

bem como proceder a complementação de diligência do Oficial de Justiça, 

fazendo o depósito do valor solicitado na conta e banco indicados na 

certidão acostada aos autos, 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: 1007585-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA GAMA GONCALO (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 Vistos, etc. Proceda-se a correção do nome da 

parte requerida conforme inicial. 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: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar pleiteada Defiro 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, 05.04.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003556-91.2017.8.11.0041

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:

LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022549-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)
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GILBERTO BORGES DA SILVA OAB - PR58647 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora retirar o alvará expedido no cartório desta vara, no 

p r a z o  l e g a l .  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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018759-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO AZEVEDO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028579-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO MENDES (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. Considerando a existência de título 

executivo extrajudicial e mora da parte requerida, Converto a presente em 

Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na 

autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Após, 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 acessórios, 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, 05.04.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022642-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(AUTOR)

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 317.745.046-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS 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, 

05.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016814-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. PRATES - ME (EXECUTADO)

VALMIR RODRIGUES PRATES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023303-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DUARTE DE FREITAS (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, 

05.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005514-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

DOUGLAS WESLEY PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação até cumprimento do acordo. Após, diga-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005076-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZETE DE ALMEIDA LIMA (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. A execução possui procedimento 

próprio que sendo ou não localizado o executado deverá o meirinho tomar 

outras providências não afetas aos correios. Assim, adite-se o mandado 

no endereço declinado pelo autor para regular cumprimento. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.04.18

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000985-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre as certidões do Oficial de 

Justiça, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028889-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIOMAR ARAUJO BASTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face aos depósitos realizados nos autos, revogo a liminar, 

determinando a restituição do bem à parte Requerida. Expeça-se o 

necessário. Após, diga o autor. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

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:

PAULINO BELARMINO JACO (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, em face não localização do bem, 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, 06.04.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016487-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

 

Deverá o autor se manifestar sobre relação trazida pelo requerido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015877-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR HACK (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. Desentranhe-se 

petição diversa dos autos, juntando-a no processo correto, 

certificando-se. O processo de execução possui procedimento próprio e 

atos executórios a ser praticado pelo meirinho e não pelo carteiro. Assim, 

adite-se o mandado no endereço declinado pelo autor, para regular 

cumprimento. Cumpra-se. Cuiabá, 06;04.18

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:

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020376-88.2017.8.11.0041

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:

JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EXECUTADO)

CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Vistos, etc. Inadmito o recurso de Embargos de Declaração, pois está 

atacando despacho de mero expediente, o que poderia postular em 

simples petição. De outra banda, considerando que o autor tem interesse 

no prosseguimento do feito, intime-o para manifestar nos autos no prazo 

legal e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006716-90.2018.8.11.0041

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:

M. V. LAZARIN - ME - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para esclarecer a divergência entre o bem 
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constante do contrato e o posto na inicial, no prazo concedido nos autos. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015602-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE ELOIZA DE FIGUEIREDO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004753-47.2018.8.11.0041

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:

PAULO AUGUSTO CERQUEIRA DE SENA (REQUERIDO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido 

inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023072-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWANILSON GODOY DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Adequação de Margem 

Consignável c/c Com Pedido de Tutela Antecipada (Superendividamento do 

Servidor Público) e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, determinando a redução 

dos empréstimos e cartão de crédito descontados em folha de pagamento, 

referentes aos descontos contratos firmado com os requeridos no 

percentual de 30% da remuneração da parte requerente. Fica excluída 

desta redução os descontos efetivados pelo Banco do Brasil S/A alusivo 

ao BB Crédito Salário, não estando este afeto a limitação acima. Oficie-se 

ao Órgão Empregador que deverá observar o percentual de cada 

Instituição. Prevalecem os descontos em conta corrente com relação ao 

requerido Banco do Brasil S/A referente aos descontos de BB Crédito 

Salário. Considerando que a parte requerente é beneficiária da justiça 

gratuita e decaiu da parte mínima, condeno os requeridos ao pagamento 

das custas, despesas processuais fixando 50%(cinquenta por centos) 

aos requeridos de forma solidária e cada qual pagará os honorários de 

seu advogado, estando excluído desta condenação o requerido Banco do 

Brasil S/A. De outra banda em face da Assistência judiciária da parte 

aurora resta inviável arcar com qualquer sucumbência em relação ao 

Banco do Brasil S/A. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, intimem-se os requeridos para pagarem a 

condenação, com exceção do requerido Banco do Brasil S/A, em quinze 

dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de 

mandado de penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015171-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL MONTEIRO SALLES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO)

ISABEL SANTANA SALIONI OAB - MT18541/O (ADVOGADO)

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA OAB - MT18885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc. Em face anuência das partes, homologo o Laudo Pericial para 

surtir seus efeitos legais. Intime-se o requerido para manifestar sobre 

depósito e se tem por satisfeito com a obrigação. Após, conclusos. Caso 

o requerido tenha depositado honorários advocatícios fixados na 

sentença, certifique-se e expeça-se alvará aos credores dos referidos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@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)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada no prazo legal e por uma das formas de Lei e somente após, 

analisarei pedido de bloqueio on line. Cumpra-se. Cuiabá, 05.04.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015132-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido do requerido 
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informando o cumprimento da obrigação. Após, conclusos. Cuiabá, 

05.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015709-93.2016.8.11.0041

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)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA FIGUEIREDO PAZ (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A parte executada não embargou apenas pediu que o feito 

seguisse diante a ausência de irregularidade. Intime-se o credor para 

indicar no prazo legal, bens passíveis de penhora, no prazo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016326-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA AMELIA SOARES VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido da parte 

requerida. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003125-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EMBARGANTE)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EMBARGANTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001019-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BARBOZA MOURA FERREIRA LEITE - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011839-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

REGIANE CRISTINA DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

bem como proceder a complementação de diligência 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: 1017009-56.2017.8.11.0041

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:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (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: 1017732-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXXI DRAGO DISTRIBUICAO DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS, 

MINERACAO E IMPORTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS ORTIZ GONSALEZ (EXECUTADO)

ALEX SANDRE ELIAS DE OLIVEIRA ORTIZ (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: 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 352946 Nr: 23481-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA PONTES - 

OAB:14.353-PE, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZAVELHO - 

OAB:16702/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080888 Nr: 1973-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LEAO VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 768777 Nr: 21691-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ZENIR DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1112652 Nr: 15788-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON JUNIOR DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 838658 Nr: 43261-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA ALVES, 

CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, no 

prazo legal, esclarecer a matrícula n. 96.372 posta à fl. 601, no qual 

indicou a folha n. 545, pois ali consta o arresto já efetivado no imóvel 

matrícula n. 96.382.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1029176 Nr: 36411-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAINA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1037239 Nr: 40190-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA CRISTINA REINERS GRIGGI - ME, 

VALERIA CRISTINA REINERS GRIGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1143395 Nr: 28852-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Deverá o requerido manifestar sobre resposta de ofício da Conta Única 

de fl.522/527, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083121 Nr: 3026-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da indicação dos Correios de "Não existe o Nr." no envelope de 

correspondência devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, 

para manifestar nos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 119642 Nr: 8174-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA RABELO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 739244 Nr: 35881-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:N°15084, JOAO PERON - OAB:3060/MT, NIVALDO CONRADO - 

OAB:4925

 Vistos, etc.

Em face da certidão de fl.267 e anuência do autor com a avaliação, 

homologo o laudo de fls.237/251, para surtir seus efeitos legais.

Intime-se o credor para apresentar demonstrativo de débito atualizado e 

após, remeta-se o feito à Central de Venda Judicial, qual deverá quando 

da hasta pública noticiar no edital o ônus de fls.256/257.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125975 Nr: 21318-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

OLGA DE FARIA, CLAUDIO MONARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 Em face da indicação dos Correios de "Desconhecido" no envelope de 

correspondência devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, 

para manifestar nos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 87419 Nr: 452-61.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE, EMILIO JOSE 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para manifestar 

interesse no bem penhorado nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 390154 Nr: 25589-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES 

RODRIGUES, JUSCELINO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, JOSÉ ALEXANDRE GOLEMO - 

OAB:7634/MT, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 Vistos, etc.

Em análise aos autos verifica-se que a penhora de fl.190 foi efetivada em 

11/07/2011.

O autor postulou pela averbação do bem em 20/10/2011, o que foi 

atendido em 21/10/2011(fl.247). O ofício em seguida foi expedido(fl.259), 

fazendo constar o imóvel matriculado sob n. 23592.

Deste ofício não se tem notícias de que o autor tenha efetivado o ato de 

averbação, entretanto, quando foi determinada a suspensão da 

averbação de dois dos imóveis constante do referido ofício, houve 

resposta do Cartório Extrajudicial de que havia efetivada a suspensão.

Assim, reputa-se que houve averbação.

Entretanto o autor novamente postula para averbar o imóvel acima, 

retirando o ofício de fl.288 em 27/01/2015. Logo em seguida, o Cartório 

informa a impossibilidade de efetivar a averbação, em face do imóvel não 

mais pertencer ao executado(fl.292).

Portanto, não há o autor como impor a culpa da falta de averbação do 

imóvel em questão ao cartorário, pois o ofício foi expedido ao tempo 

pedido(fl.259). Se o referido somente veio efetivar o ato através de novo 

ofício de fl.286, datado em 27.01.15, não pode terceiros arcar com este 

responsabilidade, pois cabe ao credor averbar a penhora em tempo hábil.

Desta forma, desconstituo a penhora por não mais pertencer ao devedor e 

intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130603 Nr: 23256-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FANAIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1094426 Nr: 8167-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA DA SILVA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014780 Nr: 29617-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Diego Martin Paes de Barros, Cpf: 

260.568.548-92

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014780 Nr: 29617-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1076493 Nr: 58248-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANNE BENEDITA SANTANA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 983509 Nr: 15613-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, HELIO 

RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o Auto 

de Penhora, Auto de Avaliação e a certidão parcialmente positiva do Sr. 

Meirinho, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 351573 Nr: 22015-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO SILVA PARENTE, MARIA DE FATIMA LIMA 

PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO 

PIRES - OAB:7443/MT, YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:23931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 773156 Nr: 26287-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY CARDOSO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 804842 Nr: 11310-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, ATLAS AGROINDUSTRIAL E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada a depositar o valor 

dos honorários periciais no prazo legal, sob pena de bloqueio on line

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953819 Nr: 1946-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, 

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO, MARIA 

NELIDE TREVISAN CRESPILHO, VANILSON DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALINCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 03/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 442656 Nr: 18593-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, JOSE MURA JUNIOR, GISELE TURIBIO SCHUTZE 

MURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se sobr a representação processual da parte executada de 

fl.277. Caso negativo, intime-a para regularizar sob pena de 

desentranhamento de sua peça.
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Regularizado o ato acima, intime-se o credor para manifestar sobre 

demonstrativo de penhora em anexo e pedido de fls.277/284. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1094426 Nr: 8167-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA DA SILVA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Carolina da Silva Prado, Cpf: 705.963.851-29

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1144403 Nr: 29361-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DIAS HAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1289326 Nr: 4708-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUERINO ROSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Deverá a parte embargada responder a ação no prazo de 15 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 372389 Nr: 9205-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE APARECIDA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: washington faria de siqueira - 

OAB:1807-4 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Deverá o autor comprovar no prazo legal a restituição do bem em face da 

sentença prolatada e após, analisarei pedido de fl.252.

Nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 875026 Nr: 13420-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE SENA ME, LUÍS DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 843688 Nr: 47583-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PIFANO NETO QUINTAL, 

JOAO DE ALMEIDA QUINTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado. Expeça-se alvará.

Após, oficie-se como postulado à fl.198.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1122152 Nr: 19700-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVISAN LTDA, CARLOS 

DALY DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para apresentar 

certidão que comprove a averbação do ajuizamento da presente Ação, 

deste Juízo, na Matrícula n° 42.016, registrada no Cartório do 5º Ofício da 

Comarca de Cuiabá, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 29617-74.2015.811.0041

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

PARTE REQUERIDA: DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

INTIMANDO(A, S): Diego Martin Paes de Barros, Cpf: 260.568.548-92

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação atualizada 

no valor de R$ 204.729,60 (duzentos e quatro mil, setecentos e vinte e 

nove reais e sessenta centavos), em 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de multa de dez por 

cento e penhora.

Cuiabá - MT, 6 de abril de 2018. Laura Ferreira Araújo e Medeiros. 

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8167-41.2016.811.0041 – Cod. 1094426

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

PARTE REQUERIDA: CAROLINA DA SILVA PRADO

INTIMANDO(A, S): Carolina da Silva Prado, Cpf: 705.963.851-29
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação atualizada 

no valor de R$ 21.408,47 (vinte e um mil, quatrocentos e oito reais e 

quarenta e sete centavos), em 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Cuiabá - MT, 6 de abril de 2018. Laura Ferreira Araújo e Medeiros. 

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008962-59.2018.8.11.0041

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:

GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008962-59.2018.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO 

COSTA Vistos. Pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa 

judiciais. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) 

realize o Exequente o devido recolhimento/regularização das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, 

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 lhe ser penhorado os bens ofertados em garantia de 

penhor cedular de primeiro grau (Documento ID. 12587236 – pág. 04/05), 

consoante arts. 829, 830, § 1º, ambos do NCPC. Se a parte executada não 

pagar o quantum debeatur ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á 

penhora dos bens indicados na exordial, sendo nomeado depositário o 

exequente ou quem este indicar. 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 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por 

meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo 

portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 9 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008877-73.2018.8.11.0041

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:

VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008877-73.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 7.809,94; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão em que o Autor trouxe anexo a inicial, comprovante de 

envio de correspondência de notificação remetido à parte Devedora, 

negativo, com a informação de que não fora entregue por motivo 

“mudou-se” (Documento ID. 12572572 – pág. 04). Não tendo a notificação 

extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude 

da informação alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida 

em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. 

Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (Ap 154666/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 22/03/2018) Por esta razão, nos termos do art. 321, do 

CPC, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, trazendo aos 

autos comprovante válido de notificação da parte Devedora, sob pena de 

indeferimento desta. E ainda, nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, 

intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxa judiciais de distribuição da ação. Não sendo juntada a guia 

acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 

290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008999-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ALONSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008999-86.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 67.081,44; Tipo: 

Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/[EFEITO SUSPENSIVO / 

IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EMBARGANTE: JOAO LUCAS ALONSO Parte Ré: EMBARGADO: 

SICREDI CENTRO NORTE Vistos. Tratando-se de demanda autônoma, 

apensar da distribuição por dependência, deve o Embargante a emendar a 

inicial nos termos dos arts. 320 e 321, do CPC[1], trazendo aos autos os 

documentos imprescindíveis à sua propositura, sob pena de indeferimento 

desta, em quinze (15) dias. O Embargante ainda, em igual prazo, emende a 

inicial, trazendo aos autos a declaração de hipossuficiência e documentos 

que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas processuais 

(comprovante de rendimentos), sob pena de indeferimento da concessão 

do benefício postulado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 1088731 Nr: 5587-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIRTON DE PAULA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5587-38.2016.811.0041 – ID: 1088731

EXECUÇÃO

 DESPACHO

Vistos

Intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a citação do 

Executado como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1097492 Nr: 9479-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI PEREIRA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9479-52.2016.811.0041 – ID: 1097492

EXECUÇÃO

 DESPACHO

Vistos.

Indefiro o pedido de realização de novas consultas de endereço, vez que 

tais medidas já foram realizadas por este juízo, como se verifica às fls. 

35-36.

Intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a citação do 

Executado como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1087678 Nr: 5039-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETA EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5039-13.2016.811.0041 – ID: 1087678

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possível bens 

penhoráveis, via sistemas Renajud e Infojud, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1293975 Nr: 6178-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE EVANGELINO DE CAMPOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O, THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO LEITE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro à Embargante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Apensem-se aos autos da execução extrajudicial ID. 759889, e retornem 

ambos à conclusão COM URGÊNCIA, tendo em vista que o ato judicial 

objurgado (leilão judicial), está agendado para 10/04/2018.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786730 Nr: 40638-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA em que o Exequente anuiu com o 

pagamento integral da obrigação, requerendo consequentemente a 

extinção do feito – fls. 135.

Diante disso nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente 

Execução.

Custas finais pelos Executados.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente (fl. 135).

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 800669 Nr: 7093-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILI TABORDA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIER PAVIMENTACAO E 

TERRAPLANAGEM LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não constou na publicação o advogado da parte autora 

portanto impulsionando o presente processo para novo ato de intimação . 

Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1060021 Nr: 51083-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em 

pen drive, para expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796668 Nr: 3023-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

Tendo em vista o valor incontroverso depositado nos autos pelo Devedor 

(fls. 392/393), expeça-se alvará de liberação deste montante em favor do 

Exequente, conforme requerido a fl. 400.

Certifique-se o decurso de prazo da intimação de fl. 399.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 448093 Nr: 21710-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA - ME, 

LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 21710-24.2010.811.0041 – ID: 448093

 DESPACHO

 Vistos.

 Percebo que apesar da consulta já realizada, há ainda buscas a serem 

feitas através do Infojud. Assim, indefiro o pedido de citação por Edital e 

seguem os extratos das pesquisas realizadas, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal).

Consigno que havendo informação de endereço distinto daquele dos autos 

deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, caso contrário 

intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando medidas cabíveis a fim de promover a citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 16796 Nr: 2134-60.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2134-60.2001.811.0041 – ID: 16796

Execução

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal). Consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 767613 Nr: 20449-53.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

TUBOS LTDA, LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS, PAULA 

CARIOCA GAMBI VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 20449-53.2012.811.0041 – ID: 767613

AÇÃO DE COBRANÇA

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal). Consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746193 Nr: 43393-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATIN ACESSÓRIOS E ARTIGOS DE 

JOALHERIA LTDA, ANDREA LEAL DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, JULIO CÉSAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348

 Autos nº 43393-83.2011.811.0041 – ID: 746193

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Ante a impugnação à penhora de valor apresentada pelo devedor às fls. 

76-110, e a anuência do credor às fls. 112-113, determino a liberação do 

valor penhorado, de consequência expeça-se alvará para levantamento 

da quantia bloqueada a fl. 62, em favor da executada com transferência 

para conta bancária indicada a fl. 82v.

 Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis bens 

penhoráveis, via sistema Renajud, pelo que, segue o demonstrativo com a 

resposta da consulta, sobre a qual deve o Credor se manifestar em cinco 

(5) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794581 Nr: 896-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO PIERUCCI DE SOUZA, PRICYLA 

PORTES SODEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 896-83.2013.811.0041 – ID: 794581

Execução

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal). Consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 458830 Nr: 28618-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE RAÇÕES 

LTDA, WILSON CUNHA DE OLIVEIRA, PATRICIA CRISTINA FRANDI 

BUTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 28618-97.2010.811.0041 – ID: 458830

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Em dez (10) dias, o Exequente informe nos autos o andamento da carta 

precatória expedida a Comarca de Campinas/SP (fl. 114).

 Segue o demonstrativo da consulta realizada, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal), consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 981024 Nr: 14618-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14618-19.2015.811.0041 – ID: 981024

Execução

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal). Consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1032103 Nr: 37774-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WATY CABELEIREIRA LTDA - EPP, RODRIGO 

CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 37774-36.2015.811.0041 – ID: 1032103

EXECUÇÃO

 DESPACHO

Vistos

Analisando o feito constata-se que os devedores ainda não foram citados, 

tendo ocorrido, inclusive, pesquisas por endereços nos sistemas de 

consultas conveniados com o Poder Judiciário (Infojud e Renajud) às fls. 

59-61 logo, indefiro o pedido de fl.111, uma vez que não foram esgotados 

todos os meios de tentativa de citação dos executados.

 Intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a citação do 

Executado como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 362724 Nr: 32309-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ORESTE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MAÑEZ - 

OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para em cinco dias o autor manifestar requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 164814 Nr: 14755-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A. MARTINS DELBIN - ME, FABIANA AUGUSTO 

MARTINS DELBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Processo concluso pendente de providência pela Secretaria.

Intime-se o Exequente a manifestar-se sobre a impugnação à penhora, em 

quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1068019 Nr: 54545-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ, GARON 

RIBEIRO E MORAES, CLÓVIS BOTELHO, ARLETE FAGUNDES BOTELHO, 

GARON RIBEIRO MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 Vistos.

Considerando o não cumprimento dos termos do acordo pelos 

Executados, com a consequente conversão do feito em cumprimento de 

sentença (fl. 377), silêncio destes quanto ao pagamento voluntário da 

obrigação (fls. 390) e diante da penhora online infrutífera (fl. 392/394), 

defiro o pedido da Exequente e determino que se expeçam os documentos 

postulados pelo Credor a fl. 398, itens “i, ii e iii”.

Com relação ao pedido para penhora do imóvel registrado sobre a 

matrícula n.º 60.135, esclareça a Exequente o pleito, pois este bem não foi 

indicado no termo de acordo, ora executado, em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 247398 Nr: 15089-50.2006.811.0041

 AÇÃO: 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: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (intimações ) 

- OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14.884/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação do Dr. Hermes da Silva, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento 

procuratório que lhe outorga poderes para representar a parte ré em juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1073540 Nr: 56882-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR HENRIQUE PALEARE, SHEILA FARIAS 

PALEARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Procedo a intimação da parte requerida para apresentar contrarazões no 

prazo de 15 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 95045 Nr: 4218-05.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JÚNIOR - OAB:4.352

 Tendo em vista o petitório retro, intime-se a parte devora para, no prazo 

de 15 (quinze)dias, efetuar o pagamento do montante apontado à fl. 200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 360600 Nr: 30522-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P R CARVALHO REDI CONSTRUTORA, PAULO 

RICARDO DE CARVALHO REDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 Certifico que a parte executada não não cumpriu o determinado na 

intimação, razão pela qual intimo a parte exequente a requerer o que 

entender direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 918604 Nr: 42493-95.2014.811.0041

 AÇÃO: 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELCIO JANGUAS DA CUNHA, 

MARIA HELENA LISBOA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 Vistos.

O terceiro interessado ELCIO JANGUAS DA CUNHA, postula a 

prorrogação de prazo para purgação da mora – fl. 95.

Diante da insistência infrutífera em inúmeros requerimentos análogos a 

este em ações desta natureza, urge a necessidade de sobrelevar os 

seguintes preceitos formalizados pelo Decreto de Lei 911/1969, e suas 

hodiernas alterações:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário.

 § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

 § 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.

 § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias 

da execução da liminar.

 § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se 

utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior 
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e desejar restituição.

 Ou seja, o Devedor/Interessado, para ver-lhe restituído o veículo 

apreendido deve pagar a integralidade da dívida segundo os valores 

apontados pelo Credor, EM CINCO dias, contados a partir do cumprimento 

da liminar. Qualquer outra matéria a ser discutida pelo Requerido deverá 

ser arguida em sede de contestação, ao prazo do §3º do art. 3º da Lei 

911/1969.

Por esta razão, não há que se falar prorrogação de prazo como postulou 

o Interessado.

Intime-se.

Cumpra-se.
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JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008759-97.2018.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, 

CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, LIMITAÇÃO DE JUROS, BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELIZABETH FONTOURA DE 

SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME Parte Ré: RÉU: SICREDI CENTRO NORTE 

Vistos. Embora não haja impedimento legal para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita por pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se 

demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro 

da pessoa jurídica, através de demonstrativos objetivos da sua real 

situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros aspectos. 

No caso em comento a Autora sequer tentou demonstrar a alegada 

insuficiência financeira da sociedade econômica e tampouco apresentou a 

declaração de hipossuficiência colacionada aos autos, e mesmo assim tal 

documento necessitaria ainda estar acompanhado de outros indicativos já 

que por si só não produz a presunção de veracidade quanto à afirmada 

hipossuficiência. No caso concreto, verificamos que a concessão do 

benefício da gratuidade à Autora não deve ser deferido, máxime quando 

sopesamos o fato de que até mesmo às empresas que se encontram sob 

recuperação judicial, tal concessão não é automática. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO 

PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE POBREZA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – 

RECURSO DESPROVIDO. A situação de recuperação judicial não enseja, 

por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade 

da justiça. O benefício da assistência judiciária gratuita, em princípio, 

destina-se a pessoas físicas, conforme o art. 1º da Lei n. 1060/50. A 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos pode fazer jus à AJG em casos 

excepcionais e se comprovada de forma inequívoca que a sua situação 

financeira autoriza a concessão do benefício. O fato de a pessoa jurídica 

estar em recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da 

justiça gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador 

judicial, a empresa poderá levantar os recursos necessários à sua 

administração, inclusive para pagamento das custas processuais. (Ap 

109805/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO 

ADVOGADO DA AGRAVADA - APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA 

SUPRIMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INSURGÊNCIA CONTRA SEU 

INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ART. 5º INCISO LXXIV, DA CF/88 - 

DECISÃO MANTIDA AGRAVO IMPROVIDO. O objetivo primordial da juntada 

ao agravo da cópia da procuração outorgada ao advogado da agravada é 

justamente viabilizar-lhe o direito de resposta ao recurso, em atenção ao 

princípio constitucional do contraditório. Não existe impedimento legal à 

concessão dos benefícios da assistência judiciária às pessoas jurídicas. 

No entanto, a mera declaração do estado de pobreza feita pela 

interessada não possui presunção de veracidade. Segundo precedentes 

jurisprudenciais do STJ, na interpretação do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, há necessidade de demonstração cabal da insuficiência de 

recursos para que a empresa possa desfrutar dos benefícios da 

assistência judiciária. (grifei) Agravo de Instrumento n. 

1.0024.05.843798-9/001. Des.(a) Sebastião Pereira de Souza - Câmaras 

Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL - Belo Horizonte/MG - 13/09/2006. 

Diante da própria natureza da causa e sobretudo por não comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais apesar da 

alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita postulada. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Custa processual é espécie de Tributo e 

sua incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando, como quer fazerem crer os Embargantes ao pretenderem a 

gratuidade. Temos observado, com frequência impressionante e 

preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, 

na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e 

com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em 

imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe média desta 

Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que 

efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço da 

assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

postulado pela Autora e, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhes o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008752-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA VITORIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008752-08.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.861,63; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: JULIA VITORIA DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor 

trouxe anexo a inicial, comprovante de envio de correspondência de 

notificação remetido à parte Devedora, negativo, com a informação de que 

não fora entregue por motivo “mudou-se” (Documento ID. 12547163 – pág. 

02). Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço 

constante do contrato, em virtude da informação alhures, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o 

caso, a intimação da devedora por edital. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – 

INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

154666/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018) Por esta razão, nos termos do art. 321, do CPC, deve o Autor 

emendar a inicial em quinze (15) dias, trazendo aos autos comprovante 

válido de notificação da parte Devedora, sob pena de indeferimento desta. 

E ainda, nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a 

promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais 

de distribuição da ação. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

cinco (05) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008770-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO DEHN BENEDETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008770-29.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.131,82; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. Parte Ré: 

REQUERIDO: FELIPE AUGUSTO DEHN BENEDETTI Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO GMAC 

S/A em face de FELIPE AUGUSTO DEHN BENEDETTI, 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. 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 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, 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. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Em igual prazo, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008808-41.2018.8.11.0041

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:

ALEXANDRE MARCOS FERREIRA 19348674897 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008808-41.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 7.088,41; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: ALEXANDRE MARCOS 

FERREIRA 19348674897 Vistos. O Autor emende a inicial trazendo aos 

autos o contrato com clausula de alienação fiduciária referido na inicial. No 

mais, verifica-se ainda que anexo a inicial, veio o comprovante de envio de 

correspondência de notificação do Devedor, negativo, com a informação 

de que não fora entregue por motivo “endereço insuficiente” (Documento 

ID. 12557043 – pág. 04). Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação 

alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é 

indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. Por estas 

razões, nos termos do art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em 

quinze (15) dias, sob pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, deve o Autor promover a vinculação da guia 

de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. Não 

sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no prazo 

estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

5 de abril de 2018 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008817-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEY SOARES MIRANDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008817-03.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 48.550,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DIONEY SOARES 

MIRANDA Parte Ré: RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO proposta por DIONEY SOARES MIRANDA em 

face de BANCO GMAC S/A, em que a Autora pleiteia a concessão dos 

benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. Neste sentido, a Lei 

Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei 

(art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica do Autor, que, apesar de alegar 

hipossuficiência, pagou a título de entrada em financiamento de veículo o 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e possui condição de 

comprometer-se ao pagamento de parcelas de empréstimo bancário no 

valor de R$ 1.077,43 por mês (ID. 12560167), e sobretudo por não 

comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais 

apesar da alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita postulada. Custa processual é espécie de 

Tributo e sua incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm 

dinheiro sobrando. Temos observado, com frequência impressionante e 

preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, 

na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e 

com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em 

imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe média desta 

Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que 

efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço da 

assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando 

formulado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita no curso do processo, é imprescindível que haja a comprovação 

da condição de beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: 

AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 

281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelo Autor, e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008846-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008846-53.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 40.570,99; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA Vistos. Nos termos do 

art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa para R$ 148.933,38 

(cento e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e oito 

centavos), conforme planilha de cálculo ID. 12434508, pág. 03, 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, devendo o Autor proceder com o 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 
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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 e taxa judiciais 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, a contar da intimação desta decisão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 9 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008944-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DE OLIVEIRA BURLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008944-38.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 17.857,60; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. Parte Ré: REQUERIDO: FABIANO DE OLIVEIRA 

BURLI Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

promovida por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em 

face de FABIANO DE OILIVEIRA BURLI, 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. 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. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 9 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009036-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009036-16.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 16.241,11; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: ANTONIO 

FRANCISCO DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar promovida por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ANTONIO FRANCISCO DE 

ALMEIDA, 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. 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 
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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. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 9 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009042-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SOARES COENE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009042-23.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 14.412,62; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: CAMILA SOARES COENE 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

CAMILA SOARES COENE, 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. 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. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 9 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009102-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

MARIA DOLORES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009102-93.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 61.093,38; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: MARIA DOLORES DOS SANTOS Vistos. Nos 

termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa para R$ 

81.693,06 (oitenta e um mil, seiscentos e noventa e três reais e seis 

centavos), conforme planilha de cálculo ID. 12607006, pág. 03, 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, devendo o Autor proceder com o 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 
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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 e taxa judiciais 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, a contar da intimação desta decisão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 9 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008906-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - RJ159371 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008906-26.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[POSSE, CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO, BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, 

LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARLENE MARQUES 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. Defiro à Autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Contudo, ressalte-se que tratando-se de ação revisional, os pedidos da 

inicial não podem ser formulados de forma vaga, quando a maior parte da 

peça exordial é recheada de generalidades sem especificação das 

clausulas alegadas abusivas, ou sem sequer, qualquer indicação de 

valores incontroversos dos aludidos instrumentos. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA 

DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO 

GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O VALOR 

INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). Incumbe ao requerente 

indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir 

decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, 

sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como não 

indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 9630/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) 

De fato, salvo poucas exceções, o Código de Processo Civil não admite 

pedido indeterminado (CPC, art. 324) e pedido determinado é aquele 

delimitado em relação ao “que” (qualidade) e ao “quanto” (quantidade). 

Desse modo, resta inequívoco que o pedido não pode ser indeterminado 

em relação à “qualidade”, ou seja, só é possível, numa ação de revisão de 

contrato, pedir a modificação ou extinção de cláusulas avençadas caso 

devidamente especificadas, relegando-se à fase liquidatória 

exclusivamente a apuração do “quanto” (valor) da obrigação. E diante 

deste entendimento, deve ainda a Autora trazer aos autos o contrato sub 

judice já que é pressuposto da ação e dele depende a existência da causa 

de pedir e a própria formulação do pedido. Portanto, em resignação ao § 

2º, do art. 330, do CPC, determino a emenda a inicial para que a Autora 

traga aos autos o contrato sub judice e indique o valor controverso e 

incontroverso do contrato, ora sub judice, sob pena de inépcia da inicial, 

em quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000164-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DAYANE SILVA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000164-12.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 919,41; Tipo: Cível; Espécie: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]. 

Parte Autora: AUTOR: PRISCILA DAYANE SILVA GUIMARAES Parte Ré: 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por PRISCILA DAYANE SILVA 

GUIMARAES em face de BANCO DO BRASIL S/A, em que a Autora pleiteia 

a concessão dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. Neste 

sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime 

que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica da Autora, que, apesar de alegar 

hipossuficiência, possui registrado em seu nome junto ao DETRAN-MT, um 

veículo de considerável valor de mercado (R$ 48.458,00 segundo a tabela 

Fipe, sem restrição de alienação fiduciária – extrato Renajud em anexo), e 

sobretudo por não comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e 

taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, entendo incabível a 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita postulada. Custa processual 

é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer apenas sobre 

aqueles que têm dinheiro sobrando. Temos observado, com frequência 

impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência 

judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações 

de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de destaque e 

endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe 

média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado 

aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço 

da assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando 

formulado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita no curso do processo, é imprescindível que haja a comprovação 

da condição de beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: 

AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 

281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 
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CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela Autora, e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004260-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004260-70.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 32.715,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS, CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, LIMITAÇÃO DE JUROS]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ CARLOS PEREIRA DA 

PAIXAO Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Defiro ao Autor os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Ressalte-se que tratando-se 

de ação revisional, os pedidos da inicial não podem ser formulados de 

forma vaga, quando a maior parte da peça exordial é recheada de 

generalidades sem especificação das clausulas alegadas abusivas, ou 

sem sequer, qualquer indicação de valores incontroversos dos aludidos 

instrumentos. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS 

CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). 

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, 

pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades 

de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser 

revistas, bem como não indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 

9630/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 30/05/2017) De fato, salvo poucas exceções, o Código 

de Processo Civil não admite pedido indeterminado (CPC, art. 324) e pedido 

determinado é aquele delimitado em relação ao “que” (qualidade) e ao 

“quanto” (quantidade). Desse modo, resta inequívoco que o pedido não 

pode ser indeterminado em relação à “qualidade”, ou seja, só é possível, 

numa ação de revisão de contrato, pedir a modificação ou extinção de 

cláusulas avençadas caso devidamente especificadas, relegando-se à 

fase liquidatória exclusivamente a apuração do “quanto” (valor) da 

obrigação. Portanto, em resignação ao § 2º, do art. 330, do CPC, determino 

a emenda a inicial para que a Autora indique o valor controverso e 

incontroverso do contrato, ora sub judice, sob pena de inépcia da inicial, 

em quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008295-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUNES GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008295-10.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 21.897,87; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

Parte Ré: REQUERIDO: RODRIGO NUNES GONCALVES DE QUEIROZ 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO J 

SAFRA S/A em face de RODRIGO NUNES GONÇALVES DE QUEIROZ, em 

que as partes informam composição amigável. Portanto, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 

12467809) 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 CPC. Sem custas 

remanescentes nos termos do § 3º, art. 90, do CPC[1] e honorários 

advocatícios, na forma do acordo. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 4 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 90, § 3º, do CPC: Se a 

transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036396-57.2017.8.11.0041

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:

BARBARA LUCIA BARBOSA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0003646A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036396-57.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 23.777,05; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A. Parte Ré: REQUERIDO: BARBARA LUCIA BARBOSA DE 

MORAES Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por 

BANCO TOYOTA DO BRASIL em face de ODAIR BARBARA LUCIA 

BARBOSA DE MORAES, em que as partes informam composição amigável. 
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Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 12508623) 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 CPC. Sem custas remanescentes nos termos do § 3º, art. 90, do 

CPC[1] e honorários advocatícios, na forma do acordo. 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. EXPEÇA-SE ALVARÁ de 

liberação do valor depositado nos autos em favor do Autor Certifique-se o 

transito em julgado de imediato em razão da desistência dos prazos 

recursais pelas partes e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 5 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 90, § 3º, do 

CPC: Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018288-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CINTRA MONNEY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018288-77.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 17.650,77; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: LAURA CINTRA MONNEY Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por BANCO 

BRADESCO S/A contra LAURA CINTRA MONNEY, ambos identificados e 

qualificados na petição inicial, tendo por objeto a recuperação da posse 

direta de um veículo dado em alienação fiduciária em garantia. A Requerida 

foi citado e o veículo foi apreendido (ID. 9247321 e 9248816), mas deixou 

transcorrer in albis o prazo da contestação, sem sequer requerer a 

purgação da mora – certidão ID. 12526941. É um breve relato dos autos. 

Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se tratando de 

revel, deve ser aplicada a regra do art. 334[1] do Código de Processo Civil, 

impondo-se a procedência da ação. Ante o exposto, com fundamento nos 

termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, 

do CPC, julgo procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor 

o domínio e posse plenos e exclusivos do veículo apreendido, tornando 

definitiva a liminar. Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da 

alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. 

Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, oficiando-se ao 

DETRAN para comunicar que o Autor está autorizado a proceder à 

transferência do veículo a terceiros que indicar. Condeno a Ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que 

ora arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

NCPC. 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito [1] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005752-97.2018.8.11.0041

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:

GUILHERME GOMES PEREIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005752-97.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 38.719,13; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: GUILHERME GOMES 

PEREIRA NETO Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para trazer 

aos autos, o competente contrato com cláusula de garantia de alienação 

fiduciária, em que o requerido após aderir ao grupo de contas de 

consórcio nº 8794/369, administrado pela instituição financeira, 

contemplado, devidamente firmou, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 06 de abril 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: 1005761-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005761-59.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 25.853,90; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: MAX LUIS DE ARRUDA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para trazer aos autos, o 

competente contrato com cláusula de garantia de alienação fiduciária, em 

que o requerido após aderir ao grupo de conta de consórcio nº 8813/164, 

administrado pela instituição financeira, contemplado, devidamente firmou, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 06 de abril 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: 1008977-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

THAINA TELES AFONSO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008977-28.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 19.752,40; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. Parte Ré: REQUERIDO: THAINA TELES AFONSO DE 

CARVALHO DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 06 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008927-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR)

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:

ROGERIO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008927-02.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 41.794,75; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

Parte Ré: RÉU: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Vistos e etc. 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de abril de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027268-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA DA SILVA SCHAER (EXECUTADO)

FB COMERCIO DE REFEICOES EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019953-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA FERREIRA ZOLINGER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para recolher a guia de 

arrecadação, _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028054-57.2017.8.11.0041

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:

LUIS FELIPE LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010488-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR (EXECUTADO)

LUCIMEIRE BRAGA DE JESUS (EXECUTADO)

LUCIMEIRE BRAGA DE JESUS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009972-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERREIRA DA CRUZ (RÉU)

C.F.DA CRUZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado na inicial, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000128-04.2017.8.11.0041

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:

WESLEY CARLOS DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do 

depósito da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034074-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para anexar a guia de 

diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do 

depósito da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033956-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR DAVID DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1088369 Nr: 5382-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HENRIQUE PIMENTA JÚNIOR - ME, 

MARCIO HENRIQUE PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

 Defiro a consulta de dados cadastrais dos requeridos pelo Sistema 

Bacen/Jud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta do endereço 

dos requeridos: Marcio Henrique Pimenta Júnior –ME, CNPJ 

07.578.045/0001-97 e Marcio Henrique Pimenta, CPF/MF 293.337.411-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071243 Nr: 55929-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JANUARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO R. RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, GILBERTO RODRIGO R. DOS SANTOS - 

OAB:10.028, MARCELA REGINA DE A FREITAS - OAB:OAB/MT 9.454, 

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY 

BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que não se tem mais acesso para consulta de dados 

cadastrais junto ao TER, defiro a pesquisa dos referidos dados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) e para tanto, procedo à 

consulta requerido:

 - João Janúario da Silva Neto – CPF nº 725.324.911-91.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 93574 Nr: 4890-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ALBERNÁS RONDON, 

IBERE BORGES RONDON ( avalista)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT - 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Vistos etc.

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução.

Desse modo, defiro o pedido de penhora on-line constante às fls. 35 e, 

para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 182.770,15 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e 

setenta reais e quinze centavos) - que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes aos executados:

 • Antônio Carlos Albernaz Rondon - CPF nº 138.680.391-04;

• Ibere Borges Rondon, CPF nº 138.762.281-15.

 Consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se a parte executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 82527 Nr: 707-62.2000.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBERTO GOMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 Vistos etc.
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Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, vindo às fls. 

312/314, em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos 

do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Diante da notícia do cumprimento integral do acordo, proceda-se à baixa 

das penhoras existentes nos imóveis de matrículas 6.374 e 6.376 junto ao 

1º Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos 

Guimarães – MT (documentos de fls. 299/301). E para tanto, expeç-se o 

necessário.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 38949 Nr: 1609-88.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL IND. COM. PAPEIS E EMB. 

LTDA, PAULO ROBERTO RODRIGUES GERMANO, MONICA FATIMA 

VILLAR DO CARMO RODRIGUES, BRAZ JOSÉ VILLAR DO CARMO, GISELI 

VILLAR DO CARMO, FERNANDO VILAR DO CARMO, AIDÊ DO CARMO 

VILLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - OAB:5653/MT

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o banco exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de 10 

(dez) mil reais. Desconstituo eventuais penhoras de bens de propriedade 

dos executados existentes. E para tanto, expeça-se o 

necessário.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 959563 Nr: 4610-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA ME, GUSTAVO LOMBA DE MELLO 

ASSUMPÇÃO, PATRICIA PEDROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA 

DE SENA - OAB:12.067, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 105. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Líder Serviços Especializados de 

Zeladoria Patrimonial Ltda e como executado: Banco do Brasil S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 107. Após, as retificações determinadas no item I, 

intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1111798 Nr: 15418-13.2016.811.0041

 AÇÃO: 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2M GUINCHOS E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta de dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido: 2M Guinchos e 

Serviços LTDA- ME CNPJ nº 12.104.453/0001-47

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804193 Nr: 10656-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIRIS DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 348867 Nr: 19231-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JUSTINO BATISTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A/MT, 

MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 (...) Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

de fls. 348/350 e a impugnação ao cálculo do débito apurado pela 

Contadoria, manejada pelo exequente.II – Assim, homologo o cálculo do 

débito apurado pela Contadoria, de fls. 380/381, reconhecendo o excesso 

de execução ali indicada.III – Intime-se o banco executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047615 Nr: 45241-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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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 DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Vistos etc.Chamo o feito à ordem.Vindo os autos para prestar 

informações no recurso de agravo de instrumento de n. 

1000649-38.2018.811.0000, foi possível realizar melhor análise do 

feito.Verifico equívoco realizado pelo Juízo, quando da decisão de fl. 

469.Revejo meu entendimento e valendo-me de juízo de retratação, revogo 

a decisão de fl. 469.Com base na decisão proferida no REsp 1.418.593 

MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça acerca do entendimento 

da necessidade de pagamento da integralidade do débito para possibilitar 

a restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das 

parcelas vencidas, se faz importante imprescindível o pagamento do valor 

dado à causa, indicado pelo credor na exordial, sob pena de consolidação 

da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.(...) Entretanto, 

tendo sido apreendido único bem do devedor, entre diversos, se faz 

possível o pagamento do débito referente àquele bem, indicado na 

exordial, apesar da existência de outros bens elencados que ainda não 

foram devidamente apreendidos.Tendo o Juízo entendido de forma diversa 

na decisão proferida à fl. 469, deve a mesma ser revogada.Assim, defiro 

o pedido de fl. 466. Intime-se a requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, purgar a mora, em relação aos mencionados bens 

apreendidos.Tendo em vista que esse é o mérito discutido no recurso de 

agravo de instrumento de n. 1000649-38.2018.811.0000, informe-se ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, ao Juízo da Segunda Câmara de Direito 

Privado acerca da presente decisão.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1183653 Nr: 45019-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDILSON LOURENÇO DE MOURA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DAVID MARTINS 

SANTANA - OAB:20788/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria acerca da tempestividade da contestação e 

documentos apresentados às fls. 106/134.

II – Em sendo tempestiva, intime-se o requerente para manifestar-se 

acerca da contestação e documentos, no prazo legal.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 946394 Nr: 58267-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FABIO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos observo erro material 

cometido por este Juízo na decisão de fl. 50, em seu item III, onde fez 

constar condeno o banco executado, quando na verdade o executado é 

Newton Fabio Paes. Assim, retifico para constar executado. Cumpra-se a 

decisão de fl. 50, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718421 Nr: 11664-39.2011.811.0041

 AÇÃO: 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAIR FERREIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Defiro a consulta de tais informações por meio dos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e BacenJud (Banco Central), do requerido 

José Lair Ferreira França, CPF nº 486.952.971-87.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 336758 Nr: 7661-46.2008.811.0041

 AÇÃO: 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JUVENAL SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta às entidades mencionadas às fl. 78, visto 

que tais instituições não possuem convênio firmado com o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

II – Por outro lado, determino a consulta dos dados do requerido pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) o qual possui a mesma 

finalidade pretendida pelo requerente na postulação de fl. 78, do 

requerido: Benedito Juvenal Santos, CPF nº. 798.468.746-34.

Após, manifeste-se o requerente em 05 (cinco) dias, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114304 Nr: 16418-48.2016.811.0041

 AÇÃO: 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que houve a apreensão do bem, 

consoante noticia a requerida às fls. 290/291.

Tendo em vista que a decisão de fl. 284 determinou a suspensão do 

cumprimento da liminar de busca e apreensão, diante da decisão proferida 

nos autos da recuperação judicial de n. 46603-06.2015 (código: 1050407), 

defiro o pedido de restituição do bem, de fls. 290/291.

Expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já 

autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão.

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.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117914 Nr: 17880-40.2016.811.0041

 AÇÃO: 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificar as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1153689 Nr: 33315-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILTON LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 101.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia depositada na 

Conta Única em favor do banco requerido, na forma indicada à fl. 101-v.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 466858 Nr: 33928-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E LARA SUPERMERCADO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Apesar dos substanciosos argumentos expendidos, tenho que o 

pedido não merece prosperar.Com efeito, a desídia do exequente se 

verifica no fato de que, contados da decisão que determinou a citação, até 

a sentença proferida, transcorreu um período de quase 07 (sete) anos, 

sem o banco efetivar a citação dos executados.Sabe-se que o termo 

inicial da prescrição se dá a partir do vencimento da obrigação, todavia, a 

simples distribuição da ação interrompe a prescrição.Da mesma forma, a 

prescrição é interrompida por despacho do juiz, mesmo que incompetente, 

que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma 

da lei processual, conforme dispõe o art. 240 do CPC.Em sendo o caso de 

não localizar os executados, seja porque este se encontre em lugar 

totalmente desconhecido, incerto, ou mesmo, que o local seja inacessível, 

existe no ordenamento jurídico a espécie de citação ficta ou presumida, ou 

seja, a citação por edital.Desta forma, a citação por edital supre e 

interrompe a prescrição do título, uma vez que é citação válida. Todavia, 

no caso dos autos, o banco exequente negligenciou e permitiu o 

transcurso de prazo de mais de 06 (seis) anos, contados do despacho 

que ordenou a citação, sem efetivar a citação dos executados. Desta 

forma, de fato, ocorreu o instituto da prescrição.Assim, não há 

contradição a ser sanada.Com efeito, que pretende o 

embargante/exequente é a reapreciação dos autos, conforme fundamento 

da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na sentença 

guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Ademais, entendo que a sentença deveria ser combatida através 

do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1155631 Nr: 34166-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 

ARNALDO MACHADO CHERULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101.330 - MG

 Vistos etc.

Comparece a requerente às fls. 286/287 informando que o banco 

descumpriu a determinação judicial e efetuou novamente a negativação do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Defiro o pedido de fls. 286/287. Oficie-se novamente ao SPC/SERASA 

determinando a baixa da restrição existente no nome da autora, relativo ao 

contrato aqui discutido, até o julgamento do feito.

Determino ao banco requerido que se abstenha de efetuar novos 

apontamentos, referentes ao presente contrato, nos órgãos de proteção 

ao crédito, até o julgamento da ação, sob pena de incorrer em multa diária 

de R$ 1.000,00 (mil reais).

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794380 Nr: 694-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI UTILIDADES TUDO PARA O LAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:49142/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Intimo o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 787286 Nr: 41208-38.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO, LUIZ 

CLÁUDIO DE MOURA CARVALHO, DÉBORA LUZIA DAL PONTE 

CARVALHO, RITA DE CASSIA MOURA CARVALHO LAURIS, JOSÉ 

ROBERTO PEREIRA LAURIS, FABIANA DE MOURA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Chamo o feito à ordem.I – Compulsando os autos observo que 

ocorreu publicação de decisão lançada equivocadamente nestes autos, 

pertencente a processo diverso.Assim, diante do equívoco torno sem 

efeito a decisão publicada, disponibilizada no DJE nº 10226, de 27/03/2018 
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e publicada no dia 28/03/2018.II – Diante da notícia do falecimento da 

requerida, se faz necessária a regularização do polo passivo da 

demanda, devendo a parte autora cumprir com as exigências 

determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 221, ambos do Código 

de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das 

partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas sim, a 

identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo 

da demanda.Dessa forma, a parte requerida deve ser representada, 

judicialmente, nos termos da legislação processual vigente da seguinte 

forma:a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de 

Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;b) 

por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o inventário 

já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem incluídos nos 

bens arrolados;c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável 

pelo pagamento dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge 

supérstite, por meio de declarações com firma reconhecida que deverão 

ser juntadas aos autos, se o inventário já foi concluído e os bens 

penhorados não foram incluídos nos bens arrolados ou em caso de 

inexistência de inventário. Caso tenha ocorrido o falecimento posterior de 

algum dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivente, deverá ser juntado aos 

autos, também, a cópia da certidão de óbito do mesmo e as declarações 

assinadas por seus herdeiros.Assim, cumpra a parte requerente, no 

prazo de 30 (trinta) dias, com o acima determinado, tomando as 

providências necessárias no sentido de regularizar o polo passivo da 

demanda.Decorrido o prazo, renove-se a conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 360762 Nr: 30644-39.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Aude - OAB:OAB/MT 

4667, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.840-A, LUIS 

CARLOS LOURENÇO - OAB:16780 OAB/BA

 Vistos etc.I – (...) Apesar dos substanciosos argumentos do banco, tenho 

que não merecem acolhimento.Inicialmente, a Contadoria já apurou a 

existência de saldo devedor remanescente, no cálculo realizado às fls. 

158/163.Ademais, vejo que o executado foi devidamente intimado para 

manifestar acerca do mesmo, tendo permanecido em silêncio, certidão de 

fl. 168.Bem ainda, vejo que devidamente intimado para depositar a 

diferença apurada pela Contadoria, decisão de fl. 169, este permaneceu 

silente, certidão de fl. 175, passando a decisão irrecorrida.Ao final tenho 

que apesar de alegar excesso de execução e argumentar que quitou o 

débito, o banco executado sequer apresenta planilha ou cálculo que 

demonstrasse como apurou o valor do débito.Diante disso, entendo que 

não há o que se questionar acerca do cálculo realizado pela Contadoria às 

fls. 158/163 e saldo remanescente devedor, ali apurado.Assim, não vejo 

como acolher o pleito do executado.Em face do exposto, REJEITO a 

impugnação ao cumprimento de sentença e determino o prosseguimento 

da ação, em seus ulteriores termos.II – Remetam-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo do débito, apenas e tão somente para com base no 

cálculo realizado às fls. 158/163 e considerando a penhora realizada às 

fls. 178, apurar a existência de saldo devedor a ser pago pelo banco, ou 

se for o caso, saldo a restituir ao mesmo.Vindo o cálculo, intimem-se as 

partes para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 328293 Nr: 1065-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOMAR SZCZYPIOR RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Defiro o pedido de penhora online constante às fls. 232/237 do exequente 

Sinomar Szczypior Ricardo, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de 

valores até o montante do débito atualizado em 06/02/2018, - R$ 5.919,77 

(cinco mil novecentos e dezenove reais e dezessete centavos), conforme 

cálculo apresentado às fls. 236/237, já incluso a multa de 10% (dez por 

cento), pelo não pagamento voluntário, e 10% (dez por cento) referentes 

aos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: BANCO DIBENS S/A CNPJ nº 61.199.881/0001-06, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens das partes devedoras que possam ser penhorados, no prazo 

de 10 (dez) dias.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se os 

necessários.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81645 Nr: 987-38.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO PARANÁ COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMADROGA DROGARIA LTDA ATACADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o banco exequente 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. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 252536 Nr: 18324-25.2006.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC.Condeno o 

Banco requerente apenas e tão somente em custas processuais e deixo 

de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não 

ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 916321 Nr: 40990-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A, BANCO DA AMAZÔNIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIL GONÇALO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a notícia de que as partes estão em tratativas de acordo 

extrajudicial do processo, defiro o pedido de fl. 84 e suspendo o presente 

feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 Decorrido o referido prazo, intime-se o banco para informar acerca do 

acordo, ou se for o caso, promover o andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 308719 Nr: 17284-71.2007.811.0041

 AÇÃO: 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ZANETTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Finasa S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Marcus Zanetti Neto, no entanto, requereu às fls. 63, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785831 Nr: 39706-64.2012.811.0041

 AÇÃO: 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e 

oficie-se à Distribuição.2. 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 

Código de Processo Civil.3. 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 Novo Código de Processo Civil.4. Na hipótese de o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 

caput e parágrafo primeiro do Novo Código de Processo Civil.5. Fixo desde 

já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Novo 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 Novo 

Código de Processo Civil.6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

Novo 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.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 214247 Nr: 23201-42.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, AMADOR ATAIDE 

GONÇALVES TUT, ALLAN KARDEC SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aiderlane Cavalcanti de 

Souza. - OAB:8657, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469/MT, ARTHUR 

MULLER COUTINHO - OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER 

AFFI - OAB:9022, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT, 

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de levantamento de valores 

de fl. 329, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se pretende desistir da penhora do imóvel realizada à fl. 260, 

bem como, para trazer aos autos o cálculo do débito atualizado.

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817186 Nr: 23625-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME, 

PAULO CESAR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito, a fim 

de possibilitar a análise do pedido de fls. 139, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758692 Nr: 10951-30.2012.811.0041

 AÇÃO: 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT

 Vistos etc.

I - Ante a certidão de fls. 123, verifica-se o não cumprimento da 

determinação, imposta por este juízo, para que o Banco colacionasse aos 

autos documentos probantes do valor de venda do veículo para terceiros.

II - Assim, INTIME-SE pessoalmente o banco requerente (via correios), bem 

como, seu advogado (via imprensa oficial), para que no prazo de 10 (dez) 

dias traga aos autos o valor de venda do bem (cópia da nota fiscal), sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como de 
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incorrer no crime de desobediência à ordem judicial.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79016 Nr: 2084-39.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castro & Carvalho Ltda., VALDIR PEREIRA DE 

CASTRO, ADELAIDE C. DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o banco exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Tendo em vista que o 

próprio banco já havia desistido da penhora, à fl. 57, tendo postulado pela 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para baixa da 

penhora, não tendo o Juízo analisado o pedido, bem ainda, diante da 

prescrição aqui reconhecida, oficie-se ao Cartório – 1º Tabelionato 

Registro de Imóveis de Várzea Grande determinando-se a baixa da 

penhora realizada à fl. 42.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769252 Nr: 22203-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAMMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, JOÃO CARLOS BRANDINO DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747832 Nr: 45097-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA - ME, LEILA MARTA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...) Em sendo o caso de não localizar os executados, seja 

porque este se encontre em lugar totalmente desconhecido, incerto, ou 

mesmo, que o local seja inacessível, existe no ordenamento jurídico a 

espécie de citação ficta ou presumida, ou seja, a citação por edital.Desta 

forma, a citação por edital supre e interrompe a prescrição do título, uma 

vez que é citação válida. Todavia, no caso dos autos, o banco exequente 

negligenciou e permitiu o transcurso de prazo de mais de 05 (cinco) anos, 

contados do despacho que ordenou a citação, sem efetivar a citação dos 

executados.Bem ainda, acerca do argumento do embargante da 

necessidade da intimação pessoal do autor quando houver desídia na 

condução do processo, a fim de que possa ser reconhecida a prescrição, 

entendo que ocorreu a intimação do banco, uma vez que o Juízo 

impulsionou o processo.Com efeito, conforme se observa da decisão de fl. 

31 houve intimação do banco para providenciar o depósito da diligência 

necessária ao Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado.Bem 

ainda, diante da inércia do banco, novamente o Juízo impulsionou os 

autos, consoante certidão de fl. 38.Desta forma, de fato, ocorreu o 

instituto da prescrição.Assim, não há contradição a ser sanada.Com 

efeito, que pretende o embargante/exequente é a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e 

esgotada na sentença guerreada, o que é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida.Ademais, entendo que a sentença 

deveria ser combatida através do recurso cabível.Portanto, não há o que 

modificar nestes autos.Com essas considerações, conheço do embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 801415 Nr: 7847-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 

GILMAR GEMIN CIPRIANO, CELIA TRENTINI ZIMIANI CIPRIANO, DEVALDO 

JOSE DE MATOS, MARIA LUCIA ALVES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto a devolução de Carta Precatória Negativa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 431704 Nr: 11872-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA CALÇADOS LTDA EPP, JOSÉ 

OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA AUXILIADORA MENDONÇA 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em sendo o caso de não localizar os executados, seja porque este 

se encontre em lugar totalmente desconhecido, incerto, ou mesmo, que o 

local seja inacessível, existe no ordenamento jurídico a espécie de citação 

ficta ou presumida, ou seja, a citação por edital.Desta forma, a citação por 

edital supre e interrompe a prescrição do título, uma vez que é citação 

válida. Todavia, no caso dos autos, o banco exequente negligenciou e 

permitiu o transcurso de prazo de mais de 07 (sete) anos, contados do 

despacho que ordenou a citação, sem efetivar a citação dos executados. 

Bem ainda, acerca da necessidade de intimação pessoal do banco, 

percebe-se dos autos que o Juízo diversas vezes impulsionou o 

processo, consoante se observa das certidões de impulsionamento de fls. 

55 e 62, intimando o banco para efetuar o depósito original da diligência 

necessária ao Oficial de Justiça, possibilitando o cumprimento do 

mandado.Desta forma, afastando o argumento do banco, reconhece-se 

que de fato, ocorreu o instituto da prescrição.Assim, não há contradição a 

ser sanada.Com efeito, que pretende o embargante/exequente é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se 

de matéria já abordada e esgotada na sentença guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Ademais, entendo que a sentença deveria ser combatida através 

do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734140 Nr: 30418-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973-O

 Vistos etc.

I – O processo tramita em duas execuções.

No tocante à ação de execução de honorários, tendo como exequente 

Murillo Espinola de Oliveira Lima, em face de Banco do Brasil S/A, entendo 

que merece acolhimento o pedido de fls. 41/45.

O banco executado foi condenado ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios na sentença de fls. 31/33v, sendo assim, defiro 

o pedido de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência (fls. 

41/45).

 II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Intime-se o Banco executado, na forma indicada no artigo 513, § 1º do 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Em relação à execução principal, tendo como exequente Rinaldo Cruz 

do Nascimento e como executado o Banco do Brasil S.A:

Intime-se o banco executado para cumprir a parte dispositiva da sentença, 

colacionado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o contrato de 

abertura de crédito em conta corrente de nº 203063-2, agência 2363-9, 

bem como as diversas operações vinculadas à referida conta corrente e o 

demonstrativo das operações financeiras realizadas, sob as penas de 

incidir no disposto no artigo 400 do CPC, conforme sentença de fls. 

31/33v.

III - Em havendo INÉRCIA da parte executada, em exibir tais documentos, 

renove-se a conclusão para análise do pedido de busca e apreensão dos 

documentos formulado no item 2 de fls. 40.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 704718 Nr: 39419-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE ESPERA - ME, EDILAINE ESPERA 

THOMÉ, LEOMIR THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 63 e suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

 Aguarde-se na Secretaria manifestação da parte interessada.

 Decorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante 

determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746893 Nr: 44119-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO E BRITO LTDA, DANIEL CAMARGO, 

MARIA LUIZA DE BRITO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. B.V Leasing Arrendamento Mercantil ingressou com a 

presente Ação de Reintegração de Posse em face de Camargo e Brito 

Ltda e outros, devidamente qualificados e representados, alegando o que 

segue. Aduziu que a parte requerida firmou em 03/04/2008, um contrato 

de Arrendamento Mercantil de n. 94885 (fls. 26/28), a ser pago em 60 

(sessenta) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.735,59 (um 

mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos, cada 

uma, tendo por objeto o arrendamento do veículo marca MERCEDES BENZ , 

modelo M BENZ, N. 710, ano de fabricação 2004, cor VERMELHA, chassi 

9BM6881574B378279, pelo qual ficou inadimplente a partir da 3ª parcela, 

totalizando um saldo devedor de R$ 124.171,26 (cento e vinte e quatro mil 

cento e setenta e um reais e vinte e seis centavos) (...) É o relatório. 

Fundamento e Decido. Extrai-se dos autos que por anos o processo 

tramitou sem a devida manifestação do requerente, que não representa 

qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, geram despesas 

para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda 

dificulta o andamento célere de outros processos. O Cartório Judicial tem 

sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, 

sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta 

situação. (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, reconheço a ocorrência 

da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro no artigo 487, II do CPC. Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há mais patrono constituído 

aos requeridos nos autos. 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. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 2370-17.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN PACÍFICO IMP. E EXP. DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:5.660/MT

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o banco exequente 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. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 162226 Nr: 946-37.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMI ADM. DE PLANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ILSE ANA DAHMER - OAB:4447-B/MT, Paulo Sérgio 

Daufenbach - OAB:5.325/MT, RAMON MARQUES - OAB:5253/MT, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 Vistos etc.(...) Trata-se de irresignação no tocante a suposta contradição 

existente na sentença proferida às fls. 109/112 dos autos, que 

reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito.Argumenta o 

banco embargante a não ocorrência da prescrição por defender não ter 

sido comprovada sua desídia em promover a citação dos 

executados.Apesar dos substanciosos argumentos expendidos, tenho 

que o pedido não merece prosperar.Com efeito, nos autos vejo que 

ocorreu a prescrição intercorrente.Os executados foram devidamente 

citados, inclusive nomeando bens a penhora, todavia, permaneceram anos 

paralisado no arquivo, sem impulsionamento do banco exequente 

interessado.Não merece guarida os argumentos do banco nos 

declaratórios, uma vez que conforme se observa da narrativa dos fatos, o 

banco foi inúmeras vezes intimado pelo Juízo a promover o andamento do 

processo, consoante certidões de impulso de fls. 68, 103 e decisões de 

fls. 100, 102 e 106.Tendo sido inclusive intimado pessoalmente o banco 

exequente para dar andamento, configura-se sua desídia.Desta forma, de 

fato, ocorreu o instituto da prescrição.Assim, não há contradição a ser 

sanada.Com efeito, que pretende o embargante/exequente é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se 

de matéria já abordada e esgotada na sentença guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Ademais, entendo que a sentença deveria ser combatida através 

do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 319053 Nr: 21506-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURICIO VALÉRIO LUSTOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os documentos obtidos em consulta com dados 

sigilos foram arquivados em pasta própria nos termos do 2.16.4 –As 

secretarias, farão arquivos reservados, em pasta própria, dos ofícios 

prestadores das informações econômico -financeiras das partes, dando 

ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência, salvo se por determinação do Juízo for recomendada a 

juntada aos autos, circunstância em que passará o feito a correr em 

segredo de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1021984 Nr: 32901-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E FACAIA DE MELO, LOHAYNE MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme certidão de fl. 133, embora citados por hora certa, os 

Requeridos não apresentaram defesa.

Assim sendo, com supedâneo no artigo 72, II do Código de Processo Civil, 

dou-lhes Curador Especial, na pessoa do membro da Defensoria Pública, 

militante no Foro local, a quem se dará vistas dos autos, para, se entender 

necessário, apresentar a defesa processual cabível, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 96048 Nr: 4938-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:OAB/DF 1.739-A, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 Vistos etc.I – (...) Assim, não há contradição a ser sanada.Com efeito, 

que pretende o embargante/exequente é a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e 

esgotada na sentença guerreada, o que é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida.Ademais, entendo que a sentença 

deveria ser combatida através do recurso cabível.Portanto, não há o que 

modificar nestes autos.Com essas considerações, conheço do embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos.II – (...) Com essas considerações, 

conheço do embargos declaratórios e acolho os mesmos, para retificar o 

dispositivo da sentença, fl. 694, apenas e tão somente no que se refere 

aos honorários advocatícios fixados, passando a constar o 

seguinte:DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais e 

honorários advocatícios os quais fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).Decorrido o prazo recursal, proceda à baixa de quaisquer bens dos 

executados que se encontrem bloqueados ou com ordem de 

restrição.Também após decorrido o prazo recursal, oficie-se à Justiça 

Federal, aos autos 2002.36.00.008269-6 (nova numeração: 

0008271-29.2002.4.01.3600) – Desapropriação por Interesse Social para 

Reforma Agrária, em trâmite perante a Terceira Turma, na qual, o banco 

exequente habilitou seu crédito diante do imóvel objeto da desapropriação, 

para recebimento da indenização, informando acerca do reconhecimento 

da presente prescrição intercorrente. Após, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 723110 Nr: 18692-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. C. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

MARCELO FALCÃO FERREIRA, REINALDO C. DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 100 e suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

 Aguarde-se na Secretaria manifestação da parte interessada.

 Decorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante 

determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1164826 Nr: 37865-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECODOIS CARBONO SERVIÇOS E 

DESENVOLVIMENTO LTDA ME, BERNARDO MASTRANGELLI 

TABACZENSKI, EWERSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 55/56 em relação à consulta de informações 

Cadastrais pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), dos 

executados: Ecodois Cabono Serviços e Desenvolvimento LTDA – ME, 

CNPJ nº 15.700.619/0001-86 e Bernardo Mastranhgelli Tabaczenski, CPF 

nº 015.610.011-80.

Diante da certidão proferida pelo Oficial de Justiça às fls. 53, Defiro o 

pedido de fls. 55/56, em relação ao executado Ewerson Duarte da Costa. 

Por conseguinte, cite-se por hora certa, devendo o Oficial de Justiça 

proceder de acordo com o art. 252 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 273823 Nr: 4052-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA CURSINO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA REVERDITO VIVEIROS 

- OAB:5.683-MT

 Vistos etc.

I – Para que possa ser analisado o pedido de penhora online formulado às 

fls. 121/122, traga o exequente cálculo atualizado do valor que pretende 

executar, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

II – Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785449 Nr: 39297-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGIANE DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 447946 Nr: 21609-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. TELEFONIA LTDA, UIRSON MIRANDA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, a desídia do exequente se verifica no fato de que, 

contados da decisão que determinou a citação, até a sentença proferida, 

transcorreu um período de mais de 07 (sete) anos, sem o banco efetivar a 

citação dos executados.Sabe-se que o termo inicial da prescrição se dá a 

partir do vencimento da obrigação, todavia, a simples distribuição da ação 

interrompe a prescrição.Da mesma forma, a prescrição é interrompida por 

despacho do juiz, mesmo que incompetente, que ordenar a citação, se o 

interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, conforme 

dispõe o art. 240 do CPC.Em sendo o caso de não localizar os 

executados, seja porque este se encontre em lugar totalmente 

desconhecido, incerto, ou mesmo, que o local seja inacessível, existe no 

ordenamento jurídico a espécie de citação ficta ou presumida, ou seja, a 

citação por edital.Desta forma, a citação por edital supre e interrompe a 

prescrição do título, uma vez que é citação válida. Todavia, no caso dos 

autos, o banco exequente negligenciou e permitiu o transcurso de prazo 

de mais de 07 (sete) anos, contados do despacho que ordenou a citação, 

sem efetivar a citação dos executados. Desta forma, de fato, ocorreu o 

instituto da prescrição.Assim, não há contradição a ser sanada.Com 

efeito, que pretende o embargante/exequente é a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e 

esgotada na sentença guerreada, o que é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida.Ademais, entendo que a sentença 

deveria ser combatida através do recurso cabível.Portanto, não há o que 

modificar nestes autos.Com essas considerações, conheço do embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386574 Nr: 22355-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELLE ADRIANE RODRIGUES - ME, 

EMANUELLE ADRIANE RODRIGUES PERES, MARCELO ALEXANDER 

CARVALHO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Certifico e dou fé que os documentos obtidos em consulta com dados 

sigilos foram arquivados em pasta própria nos termos do 2.16.4 –As 

secretarias, farão arquivos reservados, em pasta própria, dos ofícios 

prestadores das informações econômico -financeiras das partes, dando 

ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência, salvo se por determinação do Juízo for recomendada a 

juntada aos autos, circunstância em que passará o feito a correr em 

segredo de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 913833 Nr: 39367-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DANTAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 86/90, juntou as 

publicações do edital de citação do executado.

Extrai-se da certidão de fls. 95 que, embora citado por edital, o executado 

não efetuou pagamento ou apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 108, informando que o executado 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 917273 Nr: 41622-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS, KARLA ELIZABETH BEZERRA 

FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a comprovação da publicação encartada aos autos 

está ILEGÍVEL impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para encartar nos autos O 

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL LEGÍVEL, constando as data 

de publicação conforme determinação legal, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de DESCONSIDERAR à realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791091 Nr: 45161-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLT SERVIÇOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 211583 Nr: 22106-74.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CATARINO MORAES RIBEIRO, JUCELINA 

FREITAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1.585-A, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da petição de fls. 464/466.

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 248701 Nr: 15989-33.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINA FREITAS RIBEIRO, JORGE 

CATARINO DE MORAIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que houve a adjudicação do imóvel dado 

em garantia, conforme auto de adjudicação de fl. 130, levando-se em 

conta o caráter social do financiamento imobiliário instituído pelo Sistema 

Financeiro da Habitação, a adjudicação do imóvel ao credor hipotecário 

deverá ser feita pelo valor da dívida cobrada. Assim, houve a quitação do 

contrato aqui discutido.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta dos executados.

Defiro o pedido de fl. 154, para desocupação do imóvel, sendo o 

exequente imitido na posse definitiva do bem, expedindo-se o necessário, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça entrar em contato com o banco no 

telefone indicado à fl. 134.

Decorrido o prazo recursal, desocupado o imóvel e imitido o banco na 

posse definitiva do bem, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1067999 Nr: 54525-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALEX DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 815577 Nr: 22022-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747817 Nr: 45082-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DA SILVA & CIA LTDA - ME, AIRTON 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 60/62, juntou 

as publicações do edital de citação dos executados Airton da Silva & Cia 

Ltda ME e Airton da Silva, bem como da intimação destes do arresto 

realizado às fls. 43/46.

Extrai-se da certidão de fls. 63 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa e nem pagaram o débito.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 63 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia, dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 
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Foro local, a quem se dará vista dos autos.

II – Converto o arresto de fls. 43/46 em penhora, nos termos do artigo 830, 

§3º do CPC.

Intimem-se os executados, na pessoa de seus procuradores, da penhora 

realizada, com fulcro no art. 841 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 735609 Nr: 31975-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, VICENTE 

JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do 

autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para 

citação.Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:Art. 240. A citação 

válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1º A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.§ 2º Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.§ 3º A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário.§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à 

decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.Assim, o 

exequente deveria ter providenciado a citação válida do 

requerido/executado dentro no prazo prescricional, sob pena de incorrer 

no instituto da prescrição intercorrente.Isto posto recebo os Embargos de 

Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934820 Nr: 51896-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIONE E SILVA LTDA ME, ELIZIANE 

DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra a Secretaria a decisão de fls. 141/142 dos autos apensos de n. 

58888-65.2014 (código 947587), remetendo-se os autos ao meu substituto 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 353681 Nr: 24094-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ZEVE COIMBRA, EDGAR CARLOS 

GIROTTO, HELOÍZA HELENA TEIXEIRA GIROTO, REGINALDO FERREIRA 

DA SILVA, LEONOR ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, constato que já foram devidamente citados os 

executados Clóvis Zeve Coimbra (fls. 56), Edgar Carlos Giroto (fls. 57) e 

Heloiza Helena Teixeira Giroto (fls. 101/102).

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante já determinado em decisão 

de fls. 114, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445986 Nr: 20445-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVROBRÁS DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA, ANA CRISTINA VALIM REIS, AUZEMIR GOMES MOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de bens dos executados junto ao sistema 

Anoreg tendo em vista que este E. Tribunal de Justiça não possui 

convênio com o referido sistema.

II – Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, diante, inclusive, da sentença proferida nos autos dos 

Embargos à Execução de n. 4557-02.2015 (código 959425), no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445840 Nr: 20351-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E CIA LTDA ME, SALVIANO PEDRO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:13.604-A.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.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. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422202 Nr: 7292-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO SERVIÇOS E 
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REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, EDÉZIO CORRÊA, ÉLIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:OAB/MT 7694

 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do 

autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para 

citação.Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:Art. 240. A citação 

válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz 

litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1º A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.§ 2º Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.§ 3º A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário.§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à 

decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.Assim, o 

exequente deveria ter providenciado a citação válida do 

requerido/executado dentro no prazo prescricional, sob pena de incorrer 

no instituto da prescrição intercorrente.Isto posto recebo os Embargos de 

Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 244257 Nr: 12662-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, DARCI JOSÉ VEDOIN, CLÉIA MARIA TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

I – Manuseando os autos, verifica-se que quando encerrado o primeiro 

volume, ainda procedeu-se à juntada de dois novos documentos, 

numerando a certidão de encerramento de volume, equivocadamente, 

junto ao dito 1º volume dos autos.

Assim, proceda a secretaria à reorganização da ordem dos documentos, 

também por haver duplicidade de número de folhas, bem como à 

renumeração das mencionadas folhas dos autos.

II – Tenho que decorrido mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses da 

concessão de fls. 276, e a suspensão do andamento não tem o condão de 

eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de 

processos na secretaria.

Desta forma, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 93789 Nr: 1599-44.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIA AGROINDUSTRIAL LTDA, Joelma 

Moreira Schumacher, JOSÉ MARCELINO CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 98/99 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 96/97, pleiteando o recebimento destes 

embargos, dando-lhe provimento, determinando o normal prosseguimento 

da presente ação, pois se faz necessária a comprovação de desídia do 

requerente em promover o andamento da ação.

Apresentaram os executados contraminuta aos embargos de declaração 

às fls. 101/102, pleiteando a rejeição dos embargos.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Ressalto que os autos permaneceram arquivados e sem andamento pelo 

exequente por mais de 12 (doze) anos, e quando desarquivados, pleiteou 

novamente a suspensão da ação por tempo indeterminado por duas 

vezes.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 142861 Nr: 22-16.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A - 

FINASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:4695-MT, 

TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.

Diante da certidão de decurso de prazo às fls. 577, com a penhora 

realizada às fls. 536/540 devidamente vinculada aos autos, constato o 

cumprimento integral da obrigação pelo executado, julgo e declaro extinto 

o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em favor do patrono do exequente, conforme dados 

bancários indicados às fls. 575.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes 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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 252973 Nr: 18577-13.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO WILLIAN FERREIRA TAPAJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA RURAND 

- OAB:12208, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 Vistos etc.

I – Tendo em vista se tratar de Núcleo de Prática Forense e Estágio 

Supervisionado – UNIJURIS da UNIC – Universidade de Cuiabá, indefiro, 

por ora, a expedição de alvará judicial de honorários advocatícios à um 

patrono indicado apenas, devendo o referido Núcleo se manifestar acerca 

do pedido de fls. 264, indicando, se possível, conta/dados bancários do 

Unjuris para o levantamento de valores à título de honorários advocatícios. 

Para tanto, intime-se pessoalmente (via postal, com AR) o UNIJURIS – 

Núcleo de Prática Forense e Estágio Supervisionado da UNIC – 

Universidade de Cuiabá.

II – Defiro, entretanto, o levantamento de valores da condenação ao 

exequente, consoante dados indicados às fls. 267, da quantia de R$ 

40.929,18 (fls. 244/245), e suas correções.

Assim, expeça-se o competente alvará judicial.

III – Aguarde-se manifestação do patrono do exequente.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos para a 

expedição de alvará.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 387488 Nr: 23420-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DE FREITAS CUNHA - 

OAB:109199/MG, JUAREZ ALBERTO DE SANTANA E CUNHA - 

OAB:49460/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Diante da resposta do Departamento de Depósitos Judiciais de fls. 

211/215, os mencionados depósitos de fls. 142 e 168 tratam-se de apenas 

um depósito nestes autos, ou seja, possuem o mesmo ID a penhora de fls. 

142 e o depósito em juízo (da referida penhora) às fls. 168, logo, não há 

qualquer valor a ser liberado para o Banco executado.

Assim, com a certidão de trânsito em julgado de fls. 217, bem como do 

levantamento do valor depositado judicialmente ao exequente (alvará 

judicial de n. 121488-8/2014, às fls. 199), dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 727090 Nr: 22942-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos etc.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 379, bem como do 

levantamento dos valores depositados judicialmente para ambas as partes 

(alvarás judiciais de n. 372662-2/2017 e 376584-9/2018), dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 713020 Nr: 5766-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

Diante da petição do Banco executado com comprovante de pagamento às 

fls. 206/209, com a concordância expressa do exequente, constato o 

cumprimento integral da obrigação pelo executado, julgo e declaro extinto 

o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 209), e suas 

devidas correções, ao patrono do exequente, consoante informações de 

fls. 213, por se tratar de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes 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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 707399 Nr: 1044-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 159/163 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 157, pleiteando o recebimento destes 

embargos, dando-lhe provimento, por ser a decisão contraditória, tendo o 

devedor reconhecido a dívida, devendo arcar integralmente com as custas 

processuais, eximindo a instituição financeira do pagamento das custas 

finais processuais.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814377 Nr: 20844-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE DA MATA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16.160-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CURVO RONDON 

- OAB:11017/MT

 Vistos etc.

I – Chamo o feito à ordem.

II – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como exequente: Juliane da Mata Nascimento e 

executado: Banco Itaú Unibanco S/A.

III – Indefiro o pedido de fls. 122/181, bem como os pedidos seguintes do 

Banco requerido, por não ser a via adequada a tal pleito, devendo este 

pleitear em ação própria. Ademais, o objetivo da ação aqui proposta 

(Revisional de Contrato) foi atingido, não havendo o que ser pleiteado além 

do apreciado e julgado na presente demanda (sentença de fls. 115/120).

IV – Assim, consoante a certidão de trânsito em julgado de fls. 121, não 

tendo a exequente pleiteado o cumprimento de sentença, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795087 Nr: 1414-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANE MARTINS MATTOS - OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Banco executado, mesmo intimado do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça, manifestou apenas quanto ao 

pagamento da condenação, com comprovante de pagamento às fls. 84/85, 

e a concordância expressa do exequente às fls. 90, diante do 

cumprimento integral da obrigação pelo executado, julgo e declaro extinto 

o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 84/85), e suas 

devidas correções, ao exequente, consoante informações de fls. 90, por 

se tratar de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes 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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794183 Nr: 492-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA BENEDITA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que há apenas 

uma conta para o referido processo, quanto ao valor depositado às fls. 

72/73, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder 

Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do outro numerário 

depositado neste feito às fls. 81/86, tendo em vista que foi depositado 

junto à CAIXA – Guia para Depósito Justiça Estadual – TJ Mato Grosso/MT, 

no prazo de 02 (dois) dias, encaminhando cópia dos referidos 

comprovantes de depósito de fls. 81/86.

II – Após, manifeste-se o Banco executado quanto à referida quantia 

depositada em duplicidade, no prazo de 10 (dez) dias, para o 

levantamento da mesma.

III – Diante da petição do Banco executado com comprovante de 

pagamento às fls. 69/77, sem a concordância expressa da exequente, 

mas com a concordância tácita pleiteando o levantamento da quantia às 

fls. 95, constato o cumprimento integral da obrigação pelo executado, julgo 

e declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II 

do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 72/73), e suas 

devidas correções, ao patrono do exequente, consoante informações de 

fls. 95, por se tratar de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes 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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 768778 Nr: 21692-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, OSCAR CÉSAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto a Certidão de decurso de prazo de fls 154, sob pena de 

desinteresse no prosseguimento do feito, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754856 Nr: 6849-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alonso Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN WASHISGTON DA 

COSTA OLIVEIRA - OAB:13953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Diante da petição do Banco executado com comprovante de pagamento às 

fls. 157/158, com a concordância expressa do exequente, constato o 

cumprimento integral da obrigação pelo executado, julgo e declaro extinto 

o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 158), e suas 

devidas correções, ao patrono do exequente, consoante informações de 

fls. 162.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes 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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 925821 Nr: 47020-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAIBER TRANSPORTES LTDA, AIRTON LUIZ KAIBER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519-O, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos etc.

Diante da petição do Banco executado com comprovante de pagamento às 

fls. 75/76, com a concordância expressa do exequente, constato o 

cumprimento integral da obrigação pelo executado, julgo e declaro extinto 

o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 75/76), e suas 

devidas correções, ao patrono do exequente, consoante informações de 

fls. 81, por se tratar de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes 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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 248263 Nr: 15832-60.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. DOS SANTOS - ME, LAERÇON PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 221736 Nr: 29831-17.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LUIZ RODRIGUES DANTAS, ANA 

PAULA ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc.

Consoante decisão de fls. 220, item II, apesar de seu deferimento, não foi 

realizada a devida consulta junto ao Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal) para localização de bens dos executados.

Seguem os dados para consulta:

- Marcio Luiz Rodrigues Dantas, CPF 388.211.171-20; e,

- Ana Paula Alves Ferreira, CPF 460.224.731-87.

Assim, como a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta junto ao 

Sistema Infojud (Receita Federal), em 05 (cinco) dias, dando o regular 

andamento ao feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 846356 Nr: 49975-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIO CESAR DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 94/97 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 90/93, pleiteando o recebimento destes 

embargos, dando-lhe provimento, por ser a decisão omissa, pois mantida a 

capitalização de juros, sendo esta presumida e não expressa, devendo a 

capitalização ser afastada.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 889866 Nr: 23126-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BABOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a demanda, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, de consequência, condeno o 

requerente no pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, obrigação esta que ficará suspensa tendo 

em vista ser o requerente beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50, consoante decisão de fls. 21.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. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1181990 Nr: 44444-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPELARIA USE LTDA-EPP, AUGUSTO CESAR 

MENEZES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 
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OAB:19619/O, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA CECÍLIA TORRANO - 

OAB:49.030-RS, VANESSA GUAZZELLI BRAGA - OAB:46853/RS

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência:1 – 

Mantenho os juros remuneratórios no contrato de financiamento para 

aquisição de bens e outras avenças aventado em 1,55% ao mês;2 – Pela 

licitude, neste caso, mantenho a capitalização mensal de juros porque a 

taxa anual do contrato (fls. 70/74 – Item II – Taxa Efetiva % ao mês e ao 

ano) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada;3 – Mantenho a 

contratação da Taxa de Cadastro e IOF em vista da sua legalidade, bem 

como livremente pactuados;4 – Deixo de analisar a alegada abusividade 

da cobrança de prêmio de seguro e gravame eletrônico, tendo em vista 

não haver a previsão destas no contrato;5 – Excluo a comissão de 

permanência e instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por 

cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (estes como 

contratados nas cláusulas 15 e 16) e, ainda, a correção monetária pelo 

INPC;6 – Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo 

saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à 

compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, 

tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data 

da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do 

dispêndio.Considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, 

condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da causa, na forma da previsão contida no §2º, do artigo 85 do CPC.A 

liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta 

decisão.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. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 947587 Nr: 58888-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIONE E SILVA LTDA ME, ELIZIANE DOMINGOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ARRUGA 

GONÇALVES - OAB:9.802/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 330197 Nr: 2019-92.2008.811.0041

 AÇÃO: 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 FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIANE NASCIMENTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10.952/MT

 Vistos etc.

Apesar da intimação pessoal do requerente para dar andamento ao feito, 

tenho que este permaneceu inerte há mais de 09 (nove) meses sem dar 

qualquer impulso ao feito.

Quando veio aos autos, após transcorrido o prazo de intimação pessoal, 

pleiteou intempestivamente a suspensão da ação pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. Ressalto ainda que a ação tramita desde 31/01/2008.

Em consequência, diante do abandono da causa pelo exequente por mais 

de 30 dias, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquive-se o presente feito, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 856544 Nr: 58840-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA TREVISAN BONGIOVANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12911/MT

 Vistos etc.

Diante das informações constantes dos autos, intimem-se as partes a se 

manifestarem quanto ao cumprimento ou não do acordo firmado entre as 

partes, qual parte do débito pago ou não pela parte executada, para 

análise do pedido de fls. 39, pois foi citada a executada (fls. 20) e há 

informação de descumprimento de acordo (fls. 29/31), no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 874351 Nr: 12908-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA TREVISAN BONGIOVANNI, BRUNA TREVISAN 

BONGIOVANNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Diante das informações constantes dos autos, bem como nos autos 

apensos da execução código n. 856544, intimem-se as partes a se 

manifestarem quanto ao cumprimento ou não do acordo firmado entre as 

partes, qual parte do débito pago ou não pela parte embargante, para o 

devido prosseguimento ou extinção do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 864724 Nr: 5406-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 
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de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 879526 Nr: 16517-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO JOSÉ MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386 OAB SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, RAFAEL 

ANTÔNIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:102.818/MG, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:17.314/CE

 (..)I – Amarildo José Moreira propôs Ação Revisional por 

Superendividamento c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de 

Tutela em face de Banco BMG, Banco Panamericano, Banco Daycoval, 

Banco Bonsucesso S/A, Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco Bradesco S/A 

e Banco do Brasil S/A, no entanto, as partes pleitearam a extinção da 

ação com homologação do acordo às fls. 587 e 588 tão somente em face 

do requerido Banco Bonsucesso S/A, com a concordância expressa 

destes dois.Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “c”, do 

CPC.Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente, 

obrigação suspensa por ser o requerente beneficiário dos benefícios da 

justiça gratuita.Decorrido o prazo recursal, proceda-se à exclusão do 

requerido Banco Bonsucesso S/A do polo passivo da presente ação, com 

as cautelas devidas.P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.II – Devidamente citado o requerido Banco 

Panamericano S/A (fls. 63), porém, tornou-se revel, consoante certidão de 

fls. 474, e este se manifestou intempestivamente às fls. 476/506, 507/515, 

516/517 e 518/522, logo, declaro o requerido Banco Panamericano S/A 

revel.No entanto, o fato de ser revel não significa que sofrerá os seus 

efeitos, podendo o Juiz excepcionar a presunção de veracidade, na 

medida em que apreciando, livremente, as provas dos autos, poderá 

mitigar a aplicação do artigo 344 do CPC, julgando a causa de acordo com 

o seu livre convencimento, até porque, a presunção de veracidade não 

implica na procedência do pedido, o que se tornam verdadeiros são os 

fatos e não as questões de direito.Entretanto, recebo os documentos 

trazidos pelo Banco requerido de fls. 517 e 519/521, que serão 

necessários para o julgamento do feito.III – Em virtude da certidão de fls. 

475 acerca da tempestividade das demais contestações apresentadas e 

documentos, intime-se o requerente para que se manifeste sobre as 

contestações e documentos de fls., no prazo de 15 (..) dias.Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 822969 Nr: 29101-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIO GONÇALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375, CASSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA 

GARCIA - OAB:6462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Vistos etc.

Jucélio Gonçalves da Rocha propôs Ação de Consignação em Pagamento 

c/c Revisão Contratual c/c Exibição do Contrato com Pedido Liminar de 

Tutela Antecipatória em face de Banco Panamericano S/A, no entanto 

requereu desistência do feito às fls. 79.

Devidamente intimado o requerido a se manifestar quanto ao pedido de 

desistência, este informa às fls. 81/84 que, embora tenha sido apreendido 

o bem, o contrato não foi quitado integralmente, restando saldo devedor 

em aberto.

Às fls. 86 o requerente pleiteou novamente a desistência, posto que, 

diante da apreensão do bem, perdeu-se o objeto da presente ação.

Assim, tenho que esta ação não é a via adequada ao pleito de cobrança 

do Banco requerido, devendo pleitear em ação própria, pois diverso o 

objeto da causa.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas processuais ficarão a cargo do requerente. Pagamento 

que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1095574 Nr: 8659-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA NASCIMENTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 172/175 

consubstanciados na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 100406 Nr: 14501-82.2002.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ANTÔNIO MALUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARÃES - OAB:, 

EUCLIDES BALERONI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

intimo o embargado para manifestar acerca da petição de fls.175/177, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 255212 Nr: 19526-37.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA NÃO PADRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10102, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

de decurso de prazo expedida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082835 Nr: 2831-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA RONDON FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

intimo a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR de 

CITAÇÃO de fl. 54/55 devolvida pela ECT pelo motivo "ENDEREÇO 

INSUFICIENTE ", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 19618 Nr: 1813-59.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTÔNIO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARÃES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

intimo o exequente para manifestar sobre a petição de fls. 160/161, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422422 Nr: 7404-50.2010.811.0041

 AÇÃO: 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ,tendo em vista a ratificação da Apelação conforme petição de fls143, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada: MARCELO APARECIDO 

VIEIRA a apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 40857 Nr: 8619-76.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS 

PAIAGUÁS LTDA, FÁTIMA TEREZINHA CABRAL, HAROLDO ANTÔNIO 

BATISTA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:7.979/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATOS - 

OAB:, FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8.427/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 9878, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 770676 Nr: 23706-86.2012.811.0041

 AÇÃO: 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALBINO FRANCISCO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Defiro o pedido para cumprimento do mandado de busca, apreensão e 

citação formulado às fls. 57.

II - Desentranhe-se o respectivo mandado, aditando-o com o endereço 

indicado à fl. 57, ficando autorizado o meirinho aos benefícios do art. 212, 

do CPC.

III – Indefiro por ora o pedido de arrombamento.

IV – Intime-se o requerente para juntar aos autos o comprovante original 

do depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792698 Nr: 46785-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA DOMINGAS S PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERLEN CRISTINE 

PEREIRA KOCH, para devolução dos autos nº 46785-94.2012.811.0041, 

Protocolo 792698, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1000071 Nr: 23481-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PINTO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY PEDRO DE 

ANDRADE - OAB:3.936/MT, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - 

OAB:17.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que, intimada a parte autora, por meio de seu patrono, para 

manifestar-se quanto ao acordo mencionado às fls. 140/141, a mesma 

quedou-se inerte, determino a intimação pessoal do autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a proposição do requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778925 Nr: 32354-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO SACIOTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MAURA SACIOTO 

RAHAL - OAB:14.883

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para manifestar nos autos no 

prazo de 05(cinco) didas, em face da maniestação do Cartório do lº )ficio 

de fls. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1138372 Nr: 26730-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA BARRETO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIEL FABIAN DA SILVA - 

OAB:14.622, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre os 

documentos apresentados às fls. 25/102, dentro do prazo legal,sob pena 

de concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 346614 Nr: 22317-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO P M DA PAIXÃO ME, THIAGO PAULO 

MENICHINI DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

RONDONIA - OAB:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 92/93, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito no valor de 

R$ 72.371,11 (setenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e onze 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao Executado: Thiago P. M. da Paixão ME – CNPJ nº 

07.171.272/0001-01 e Thiago Paulo Menichini da Paixão – CPF nº 

019.433.371-01, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

II – Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos 

autos o cálculo dó débito atualizado, bem como, promover o andamento do 

feito, sendo seu silêncio interpretado por desinteresse no prosseguimento 

da ação.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 815095 Nr: 21547-39.2013.811.0041

 AÇÃO: 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOESELMO DO BONFIM PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851074 Nr: 54065-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.S.D. DE ALMEIDA ME, VLADIMIR SERGIO 

DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

diante da petição de fl.48, impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente a se manifestar sobre a informação contida na fl.43, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 221443 Nr: 29601-72.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIER LUIZ NICOCHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 461032 Nr: 30117-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A 

-OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas se houver, nos termos do 
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art. 523 e parágrafos do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005742-53.2018.8.11.0041

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:

VITOR HUGO PIMENTEL SELICANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005742-53.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 26.838,44; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: VITOR HUGO PIMENTEL 

SELICANI Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, 

com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro 

a emenda à inicial junto ao ID 12532359, passa a causa a ter o valor de R$ 

25.671,61 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e 

um centavos). Desta feita, proceda-se a Secretaria à alteração no 

sistema. 3. 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 YAMAHA/ XJ6 N ABS, Ano 

Fabricação/Modelo 2017/2018, Chassi 9C6RJ2510J0002802, RENAVAM 

1126708370, Placa QBN-7227, Cor CINZA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 7. 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. 8. 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. 9. 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, 06 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026666-22.2017.8.11.0041

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)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDETE DE ANDRADE VILHA (EXECUTADO)

TATIANE LOPES DE AMORIM (EXECUTADO)

L V CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026666-22.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 29.127,45; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, INADIMPLEMENTO, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, 

JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO Parte Ré: EXECUTADO: L V CONSTRUCAO E 

ACABAMENTOS LTDA - ME, IVANDETE DE ANDRADE VILHA, TATIANE 

LOPES DE AMORIM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Citem-se as 

executadas para pagarem 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. M/Cuiabá, 

06 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-27.2018.8.11.0041

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:

LINDOMAR MORAIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000260-27.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 70.749,80; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: LINDOMAR MORAIS DO 

NASCIMENTO 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. 
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0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. M/Cuiabá, 

06 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025574-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEX-MT TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025574-09.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 588.889,25; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: FLEX-MT TRANSPORTES 

LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Compulsando os autos 

observo que foi determinada a retificação do feito, passando a constar 

ação monitória, todavia, não foi realizada a correção. Cumpra-se o 

determinado no item I da decisão contida no Id 9560476. 1. Cite-se a 

devedora 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. 3. Intime-se o 

Requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 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. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 06 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019432-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBERSON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019432-86.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.684,84; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: EBERSON NASCIMENTO 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 FIAT/ PALIO ATTRACTIVE 1.4 

8V FLEX, Ano Fabr icação/Modelo 2010/2011,  Chass i 

9BD17170MB5648432, RENAVAM 00219287678, Placa LTP-3224, Cor 

CINZA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 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. 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, 09 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LEITE SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000374-63.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 26.576,93; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. Parte Ré: REQUERIDO: DIOGO LEITE SAMPAIO SENTENÇA Vistos etc. 

Banco PSA Finance Brasil S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em 

face de Diogo Leite Sampaio, no entanto, requereu, na petição de Id 

11484342, a desistência do feito, aduzindo que o requerido pagou as 

parcelas que ensejaram a presente ação. Argumenta o banco que sua 

extinção deveria se dar com fulcro nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC. 

Todavia, tenho que não merece guarida, devendo o feito ser extinto pela 

desistência. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Deixo de determinar baixa de restrições junto ao Renajud e órgãos 

de proteção ao crédito, tendo em vista inexistirem ordens emanadas por 

este Juízo neste sentido. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de abril de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025782-90.2017.8.11.0041

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:

MARCELO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025782-90.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 25.466,43; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: MARCELO EDUARDO 

CANDIDO DA SILVA SENTENÇA Vistos etc. Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Marcelo 

Eduardo Cândido da Silva, no entanto, requereu, na petição de Id 9798477, 

a desistência do feito, aduzindo que as partes transigiram 

extrajudicialmente. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 326 de 566



Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Deixo de determinar baixa de restrições junto ao 

Renajud e órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista inexistirem 

ordens emanadas por este Juízo neste sentido. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 06 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037211-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELZIRA EVANGELISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037211-54.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de 

Nelzira Evangelista de Almeida, no entanto requereu desistência do feito 

no ID 12055234, porém não comprovou o pagamento das custas inicias de 

distribuição, consoante decisão de ID 11711403. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas processuais e 

eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente, pois não 

comprovou o pagamento destas quando da propositura da ação. Deixo de 

acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto que não 

houve nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial perante ao 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. A/Cuiabá, 07 de abril 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: 1002491-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002491-27.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Carolina Carvalho Carvielli, no entanto requereu desistência do feito no ID 

11922363. Em 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 

acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto que não 

houve nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial perante ao 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. A/Cuiabá, 07 de abril 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1149408 Nr: 31431-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUELITO PEREIRA DE ALMEIDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:8.834/MT, 

ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 a)- Indefiro a aplicabilidade, in casu, do entendimento dado ao RE com 

Agravo n. 994.941-MT. b)- Conheço dos embargos declaratórios por 

tempestivos, contudo, diante da ausência dos vícios apontados, deixo de 

acolhê-lo; c)- Por vislumbrar a má-fé do embargante e o intuito protelatório 

dos embargos declaratórios, condeno o embargante Miguelito Pereira de 

Almeida a pagar multa por litigância de má-fé no patamar de 1% (um por 

cento), nos termos do art. 80, VII cc 81 do CPC e por ser os embargos 

declaratórios protelatório 1% (um por cento), nos termos do art. 1.026, 

§2º, do CPC, devendo as porcentagens incidirem sobre o valor atualizado 

da causa; d)- Diante da retificação por parte do Réu Miguelito Pereira de 

Almeida do valor atribuído à reconvenção, dê-se efetivo cumprimento ao 

determinado nos itens “b” e “c” da decisão de Ref. 40; e)- Após, dê-se 

vista ao Ministério Público acerca dos documentos acostados pelo Réu 

Miguelito Pereira de Almeida (Ref. 54 e 55); f)- Concretizadas as 

determinações supra, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1118358 Nr: 18052-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, EUDA BORGES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:OAB/MT 

6.576, Diego de Mamam Dorigatti (Procurador do Estado) - 

OAB:13647-A, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:8.834/MT, 

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 a)- Conheço dos embargos declaratórios por tempestivos, contudo, diante 

da ausência do vício apontado, deixo de acolhê-lo; b)- Por não vislumbrar 

o abuso de direito de recorrer, nem o intuito protelatório dos embargos 

declaratórios, deixo de condenar o Embargante em litigância de má-fé;c)- 

No mais, diante dos recursos de apelação apresentados pelos réus Euda 

Borges de Moraes e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso 

(Ref. 53 e 57, respectivamente), determino que o Ministério Público, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões;d)- Caso o 

Estado de Mato Grosso apresente recurso, o Parquet deverá apresentar 

contrarrazões no prazo legal, caso contrário, observadas as formalidades 

legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, nos moldes do art. 1.010, §3º, do CPC.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1085541 Nr: 4069-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DE LAMONICA JUNIOR, 

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, JOSÉ CARLOS DE O. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10.479/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 Ante o exposto:a)- Recebo a petição inicial em relação aos réus João 

Bosco de Lamônica Junior e Ananias Martins de Souza Filho;b)- Determino 

que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

quanto ao interesse em integrar a lide; c)- Determino a citação dos réus 

João Bosco de Lamônica Junior e Ananias Martins de Souza Filho para, no 

prazo legal, apresentarem contestação;d)- Decorrido o prazo para 

apresentação da defesa, certifique-se, depois, dê-se vista ao Ministério 

Público para impugnar;e)- Concretizadas as determinações acima, 

retornem-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1160263 Nr: 36031-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GARCIA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - 

OAB:PROC., ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:OAB/MT 

6.576, GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - OAB:18.586/ES, 

ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual 

em face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso e Antônio Carlos Garcia, objetivando a nulidade do 

Ato n.º 732/02 e, por arrastamento, os atos administrativos subsequentes, 

emanados pelo segundo réu, o qual concedeu à terceira requerida, 

segundo o Autor, a indevida estabilidade e efetividade no serviço público, 

visto que não preenchia os requisitos previstos no art. 19 do ADCT e não 

ingressou por meio de aprovação em concurso público.

Apresentaram contestações os réus Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso (Ref. 14), Antônio Carlos Garcia (Ref. 17) e Estado de Mato 

Grosso (Ref. 19), as quais foram impugnadas pelo Ministério Público 

Estadual na Ref. 29.

É o relato do necessário. Decido.

Diante da possibilidade de julgamento antecipado da lide, determino que as 

partes se manifestem no prazo de 15 dias se resta alguma prova a ser 

produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, 

também, justificando a pertinência das mesmas.

Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1145603 Nr: 29926-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO SISMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 Ante o exposto:a)- Não vislumbrando hipótese que possa levar à extinção 

do processo sem julgamento do mérito ou ao julgamento imediato da lide, 

julgo o processo saneado, eis que estão presentes todas as condições da 

ação, bem como os pressupostos de validade, existência e 

desenvolvimento da relação processual. Reconheço que as partes são 

legítimas e bem representadas. Assim, saneado o processo, fixo como 

ponto controvertido: “Se o instrumento Pregão utilizado para a contratação 

de pessoal é ou não legal; se as atividades prestadas pelos terceirizados 

são ou não próprias de servidor de Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES; se a 

atividade exercida por eles se enquadra como atividade fim ou atividade 

meio; e se houve ou não violação da regra constitucional de concurso 

público”;b)- Determino que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informem se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, 

especificando com objetividade quais são e, também, justificando a 

pertinência das mesmas;c)- Decorrido o prazo, certifique-se, em seguida, 

dê-se vista ao Ministério Público, na condição de fiscal da lei;d)- Após, 

retornem-me os autos conclusos.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 862936 Nr: 3988-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO DIAS VIEIRA, JOÃO PAULO DO 

NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12.285/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, 

para condenar os requeridos Lino Dias Vieira e João Paulo do Nascimento 

Lima, pela prática do ato de improbidade administrativa prevista nos art. 10 

e 11, da Lei n.º 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções previstas 

no art. 12, inciso II e III, da referida Lei.Considerando a violação patente 

aos princípios que regem a Administração Pública, dispostos no artigo 37, 

caput, da Constituição Federal e o consequente dano ao erário do Estado 

de Mato Grosso, condeno os requeridos ao:- Ressarcimento integral do 

dano causado ao erário, cujo valor, à época, foi de R$1.666,66 (mil 

seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), cabendo 

ao requerido Lino Dias Vieira, o ressarcimento no valor de R$ 1.166,66 (mil 

cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos); e ao requerido 

João Paulo do Nascimento Lima, o ressarcimento no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), devidamente acrescidos de juros moratórios de um 

(1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos 

incidindo a partir de 20/08/2011, data do último abastecimento fraudulento; 

- Suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco (05) anos;- 

Pagamento de multa civil pelo requerido Lino Dias Vieira, que fixo no dobro 

do valor do prejuízo, ou seja, no valor de R$2.333,32 (dois mil trezentos e 

trinta e três reais e trinta e dois centavos) e ao requerido João Paulo do 

Nascimento Lima, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescidos de 

juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo 

INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser revertido 

diretamente aos cofres do Estado de Mato Grosso;- Proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco (05) 

anos.Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito,

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005719-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR OLIVEIRA ITACARAMBY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE ANTUNES DOS SANTOS SILVA (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 Processo: 

1005719-10.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JULIO CESAR OLIVEIRA ITACARAMBY Parte Ré: RÉU: ROSELENE 

ANTUNES DOS SANTOS SILVA Vistos etc. Acolho a emenda da inicial 

constante no Id. nº 12405612. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, II). Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Julio 

Cesar Oliveira Itacaramby, em face de Kaique Itacaramby e Maria Júlia 

Antunes Itacaramby, representados por sua genitora Roselene Antunes 

dos Santos Silva, todos devidamente qualificados nos autos. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 03 de maio de 2018 às 11:00 

horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a 

parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Outrossim, quanto ao 

pedido de tutela de urgência para revisionar os alimentos, deixo por ora de 

apreciá-lo, tendo em vista o necessário contraditório. Como medida de 

celeridade e economia processual, sirva cópia da presente, como 

mandado de citação/intimação da requerida. Intime-se o autor por meio de 

sua ilustre advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de abril de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Endereço: Rua Couto Magalhães, 438-B, Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, 

CEP: 78060-010. ZONA: 08

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007995-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA CRISTINE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON JONE ALBUQUERQUE DE MOURA 04166330136 (RÉU)

JEFFERSON JONE ALBUQUERQUE DE MOURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1007995-14.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

STELLA CRISTINE SILVA Parte Ré: RÉU: JEFFERSON JONE 

ALBUQUERQUE DE MOURA 04166330136, JEFFERSON JONE 

ALBUQUERQUE DE MOURA Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, II). O documento constante no Id. nº 12464361 demonstra o 

vínculo de parentesco existente entre o requerido e o infante, visto que, 

são pai e filho. Em decorrência da referida paternidade o demandado tem o 

dever de contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro 

os alimentos provisórios em um salário mínimo vigente, que hoje importam 

em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), justificando-se o 

arbitramento neste valor ante a alegada profissão do demandado. O 

vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada 

mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de desconto em folha de 

pagamento do alimentante e depósito na conta bancária junto ao Banco do 

Bradesco, agência 3017-1, conta corrente nº 8556-6, em nome da autora. 

Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias, quando houver. Designo audiência de conciliação, para o 

próximo dia 05 de junho de 2018 às 15:00 horas, a ser realizada pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Intime-se a autora, por meio de seu ilustre advogado. 

Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Endereço: Rua E, Casa 09, Quadra 20, Itamarati, em Cuiabá/MT. ZONA: 

04

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006263-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887/O (ADVOGADO)

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1006263-95.2018.8.11.0041 Vistos etc. Acolho a emenda da inicial 

constante no Id. nº 12495737. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, II). Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 03 de 

maio de 2018 às 10:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta 

Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. 

Proceda- se a secretária desta Vara Judicial, a retificação do polo ativo da 

presente demanda, conforme emenda constante no Id. nº 12495737. Como 

medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente 

como mandado de citação e intimação. Intime-se o autor, por meio de seu 

ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de abril de 2018. ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN Juiz(a) de 

Direito [1] Endereço: Rua Cel. Machado Leite, 154, Bosque da Saúde, em 

Cuiabá/MT, CEP: 78050-205. ZONA: 04

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009095-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

LUIS DA LUZ FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009095-04.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUIS DA LUZ FRANCO, 

ELISANGELA DA COSTA MAGALHAES Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Colha-se o pronunciamento do digno Ministério 

Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de abril de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136956 Nr: 11417-15.1998.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TAdSPeoRpsmADS, ADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorival Alves de Miranda - 

OAB:3.446-A/MT, DORIVAL ALVES DE MIRANDA - OAB:3446-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11.266-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NELSON PEDROSO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 11417-15.1998.811.0041, Protocolo 

136956, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1066230 Nr: 53789-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDMC, MFMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Código 1066230

Espécie Ação de Execução de Alimentos

 Vistos etc.

Acolho, parcialmente, os pedidos de fls.321/321v°, pelo que, determino a 

utilização do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, para 

verificação de existência de ativos em nome de HERMES MOREIRA DE 

CASTRO, CPF: 459.471.801-97, bem como, em nome da empresa 

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA, CNPJ: 06.215.445/0001-75, 

devendo o numerário existente ser indisponibilizado, até o valor de R$ 

103.353,98 (cento e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa 

e oito centavos).

Caso haja ativos financeiros, servirá como termo de penhora, os 

formulários de detalhamento:

a) Intime-se a parte executada, na pessoa de seu procurador para, 

querendo, expressar-se nos termos do art. 854, § 2º, do Código de 

Processo Civil;

b) Intime-se a parte exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) 

dias, a respeito da penhora e/ou bloqueio;

c) Não havendo êxito no bloqueio de ativos financeiro ou veículos, 

intime-se a parte exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias;

Outrossim, indefiro o pedido de suspensão da CNH e passaporte do 

devedor, eis que, existem meios mais eficazes para o efetivo pagamento 

do valor devido.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008295-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TEREZINHA DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA CRUZ (RÉU)

SILENE NEIVA DA CRUZ FREITAS (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 Processo: 

1008295-73.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ROSANGELA TEREZINHA DE SOUZA SANTOS Parte Ré: RÉU: SILENE 

NEIVA DA CRUZ FREITAS, SANDRA MARIA CRUZ Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Trata-se de 

Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem”, 

proposta por Rosangela Terezinha de Souza, em face do Espólio de Aurilio 

da Cruz, representado por suas herdeiras Silene Neiva da Cruz e Sandra 

Maria Cruz, todos devidamente qualificados nos autos. Designo audiência 

de conciliação, para o próximo dia 03 de maio de 2018 às 10:00 horas, a 

ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte 

ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como medida de 

celeridade e economia processual, sirva cópia da presente, como 

mandado de intimação das requeridas. Intime-se a autora por meio de sua 

ilustre advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de abril de 2018. ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN Juiz(a) de 

Direito [1] Endereço: Rua das Camélias esquina com Dálias, 350, Jardim 

Cuiabá, em Cuiabá/MT, CEP: 78005-700. ZONA: 02

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008692-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGILEIDE ROSARIA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PAIVA SALAZAR (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 Processo: 

1008692-35.2018.8.11.0041 Parte Autora: AUTOR: EGILEIDE ROSARIA 

ALMEIDA Parte Ré: RÉU: PAULO ROBERTO PAIVA SALAZAR Vistos etc. 

Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). O documento 

constante no Id. nº 12532914 demonstra o vínculo de parentesco 

existente entre o requerido e o infante, visto que, são pai e filho. Em 

decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de 

contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, que hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), justificando-se o arbitramento neste valor ante a alegada profissão 

do demandado. O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 

10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de 

desconto em folha de pagamento do alimentante, perante INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social de Mato Grosso, depósito na conta bancária 

perante a Caixa Econômica Federal, agência 2985, operação 013, conta 

poupança nº 00016771-5, em nome de Egileide Rosaria Almeida. Os 

alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias, quando houver. Designo audiência de conciliação, para o 

próximo dia 05 de junho de 2018 às 14:30 horas, a ser realizada pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Como medida de celeridade e economia processual, 

sirva cópia da presente, como mandado de citação/intimação do requerido. 

Intime-se a autora, por meio de seu ilustre advogado. Notifique-se o nobre 

Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018. ANGELA REGINA 

GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN Juiz(a) de Direito [1] 

Endereço: Av. São Sebastião, 250, Cidade Alta, em Cuiabá/MT, CEP: 

78030-400. ZONA: 02

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008384-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERENTE)

ALUILDES DE SOUZA BOAVENTURA MATOS (REQUERENTE)

MAIZE PEREIRA DE SOUZA BOAVENTURA PARIETTI (REQUERENTE)

ALOIZIO GONCALO DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES DE SOUZA BOAVENTURA (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 Processo: 

1008384-96.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALUILDES DE SOUZA BOAVENTURA MATOS, 

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA, ALOIZIO GONCALO DE SOUZA 

BOAVENTURA, MAIZE PEREIRA DE SOUZA BOAVENTURA PARIETTI Parte 

Ré: REQUERIDO: LOURDES DE SOUZA BOAVENTURA Vistos etc. 

Concedo, por ora, o pedido de gratuidade, nos termos da Lei 1.060/50. 

Nos termos do provimento nº 56/2016 – CNJ determino a intimação da 

parte autora, para que em 10 (dez) dias, traga aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. Nomeio como 

inventariante Aluildes de Souza Boaventura. Intime-se, para que, preste 

compromisso em 05 (cinco) dias e, as primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. Na 

mesma oportunidade devem ser apresentadas aos autos, as certidões 
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negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. Sendo de interesse da 

inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser aportado o plano 

de partilha amigável (art. 651, CPC). Citem-se, após, os interessados não 

representados, se for o caso, bem como intime-se a Fazenda, (CPC art. 

626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 

do CPC), manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e, quanto aos valores, iniciais ou atribuídos às 

ultimas declarações (art. 628 do CPC) e digam em 10 dias (art. 637 do 

CPC). Se concordes, ao cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). 

Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome da falecida LOURDES DE SOUZA 

BOAVENTURA, CPF nº 141.002.071-15, filiação Benedita de Souza. 

Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de 

cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência / inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para a conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN 

Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1068937 Nr: 54957-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSB, NFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 54957-20.2015 – Código 1068937

 Vistos.

 Defiro os requerimentos de fl. 47.

 Proceda-se com a penhora eletrônica de valores.

 Mantenham-se os autos no Gabinete, até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central – 

BACENJUD.

 Em caso de resposta positiva, ainda que parcial, proceda-se com a 

vinculação da quantia bloqueada a este processo.

 Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando as informações sobre 

possíveis saldos referentes à FGTS, de titularidade do devedor, e 

esclarecendo que, em caso de resposta positiva, o valor deverá 

permanecer bloqueado para saque, até que sobrevenha orientação em 

sentido contrário.

 Expeça-se, ainda, o necessário para que a dívida seja levada a protesto, 

nos termos do artigo 517, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de março de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 775525 Nr: 28784-61.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, 

LEANDRA NASCIMENTO MENDONÇA DE VASCONCELOS - 

OAB:28437/GO

 Vistos.Refiro-me ao pedido de fls. 452/454.Ora, inegavelmente, se o autor 

realmente tivesse apenas a fonte de renda que alega ter, com a 

quantidade de dependentes que informa, pagando um salário mínimo de 

pensão a apenas um filho, não conseguiria manter as suas próprias 

necessidades vitais. Importa dizer que o mesmo pode ter como provar os 

rendimentos na importância alegada, mas certamente tem outras fontes de 

renda. O padrão de vida evidenciado nos autos não permite crer que seus 

ganhos se limitem aos informados às fls. 452/454.Assim, nessa fase 

processual, que antecede a instrução, revela-se pertinente readequar a 

verba alimentar à situação atual das partes, precipuamente para evitar que 

a verba se torne incerta, ilíquida ou sem parâmetros, fixo os alimentos 

provisoriamente, no importe de 02 (dois) salários mínimos mensais, valor 

este que de forma parcial atende aos anseios do demandante, porque 

representa monta inferior ao que pagava quando ainda era prefeito, e 

protege o direito do alimentado, que não sofrerá uma redução tão brusca 

na verba destinada à sua mantença. Constato que não foi realizado o 

estudo psicossocial com o requerente. Assim, necessário que se proceda 

com a complementação do estudo realizado às fls. 477/479.Determino a 

realização do estudo psicossocial com o requerente, na cidade onde 

reside. Expeça-se carta precatória.Intime-se a parte requerida, para, 

querendo, se manifestar sobre os documentos de fls. 518/532, no prazo 

legal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 814236 Nr: 20712-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Acolho o parecer de fl. 87.

Expeça-se carta precatória para que seja realizado o estudo psicossocial 

com o requerido.

Com o relatório, digam as partes no prazo legal.

Após, ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência, tendo em vista que este processo pertence à 

Meta 2/2018, e tem prioridade no seu andamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1111846 Nr: 15424-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDB, BBG, DRDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO PASCOTTO - 

OAB:17320, PRISCILA ANDRADE ZILIANI - OAB:21552/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo os termos do acordo de fl. 188, que passam a fazer parte 

integrante e indissociável desta senteça.

Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Expeça-se ocompetente mandado de averbação, observando que a 

requerida continuará com o nome de casada.

Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe.

Justiça gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 942260 Nr: 55925-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDDSM, VDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANI ROSA LANDO - OAB:10.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVANY MARQUES BISPO 

MATOS - OAB:14754, IVANETE FATIMA DO AMARAL - OAB:OAB/MT 

11.751, VIVIAN PAULA VIEIRA - OAB:OAB/MT 20.374

 Procedo à intimação da advogada da representante da parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, indicar a conta corrente para que o 

empregador do requerido proceda ao depósito dos valores devidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1156212 Nr: 34394-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFM, EDAVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:OAB/MT 6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Expeça-se ofício à SEGES/MT, nos precisos termos requeridos.

Após, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1034223 Nr: 38729-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 38729-67.2015 – Código 1034223

 Vistos.

 Considerando que a requerida não concorda com a avaliação do imóvel, 

realizada nos autos à fl. 60, determino que seja feita nova avaliação do 

bem, por oficial de justiça avaliador, intimando-se a requerida para, 

querendo, nomear um assistente de sua confiança para acompanhar a 

diligência.

 Com o laudo, digam as parte no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Não havendo objeção de nenhuma das partes, promova-se com o 

necessário para que o bem imóvel, de propriedade do senhor Franciberg 

Silva Mendes, representado pelo autor (fl. 94), seja levado a leilão.

 O valor amealhado com a venda do referido bem imóvel deverá ser 

depositado nestes autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82799 Nr: 18155-82.1999.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADS, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ 

- OAB:2982/RO, SIDNEY DA SILVA PEREIRA - OAB:8209, WILLIAN 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN CARDOSO 

DE ANDRADE, para devolução dos autos nº 18155-82.1999.811.0041, 

Protocolo 82799, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104488 Nr: 17164-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMG, SMPDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA CASTILHO 

MUNHOZ VIVAN, para devolução dos autos nº 17164-04.2002.811.0041, 

Protocolo 104488, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418235 Nr: 5148-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, 

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:MT 22761/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9.086-B - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 5148-37.2010.811.0041, 

Protocolo 418235, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003671-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ADELIA CORREA DA SILVA JACOMO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA OAB - MT21685/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARILIA CORREA DA SILVA JACOMO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003671-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANA ADELIA CORREA DA 

SILVA JACOMO COSTA INVENTARIADO: SONIA MARILIA CORREA DA 

SILVA JACOMO Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se no Id 

12395581, a inventariante postula autorização judicial objetivando o 

resgate de joias penhoradas junto à Caixa Econômica Federal. Assim 

sendo, e, atento, ainda, ao documento juntado sob o Id 12395995, bem 

como considerando que a inventariante é a responsável pela 

administração do espólio e, inclusive, única herdeira, conforme noticiado 

no autos, defiro o pedido de expedição de alvará para fins de viabilizar às 

providências necessárias, pela inventariante, junto a Caixa Econômica 

Federal, conforme se requer no Id 12395581 – Pág. 2, “c”. No mais, para 

que possa ser dado prosseguimento e conclusão a este feito, intime-se a 

inventariante para informar/esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto à noticiada necessidade de regularização de imóvel, (registro), Id 

11813083 - Pág. 3, segundo parágrafo. Após, ratificando ou retificando as 

declarações prestadas nos autos, voltem conclusos para análise quanto 

ao julgamento/homologação. Às providências, expedindo o necessário. 

Intimem-se e cumpra-se.
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968014 Nr: 8288-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO TAROCO - 

OAB:17689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLESKA SOUZA DE 

CARVALHO - OAB:18639/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALLESKA SOUZA 

DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 8288-06.2015.811.0041, 

Protocolo 968014, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006567-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIS OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

JOELIA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

EULALIA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA CRUZ DE AMORIM (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1006567-94.2018.8.11.0041. Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e 

Partilha]. REQUERENTE: EULALIA DE OLIVEIRA AMORIM, JOELIA DE 

OLIVEIRA AMORIM, ANDERSON LUIS OLIVEIRA AMORIM INVENTARIADO: 

JOAO DA CRUZ DE AMORIM Vistos, etc. Defiro o pedido de justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação, de acordo com a real capacidade financeira do 

espólio. Outrossim, considerando que os herdeiros, conforme noticiado na 

inicial, são maiores e capazes, Id 12241454, o inventário pode ser 

processado na forma de arrolamento sumário, art. 659 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Nomeio inventariante a Requerente EULÁLIA DE 

OLIVEIRA AMORIM, e, embora dispensável (art. 659 do CPC), poderá ser 

lavrado termo de compromisso, se necessário, mediante simples 

requerimento na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), 

(ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão deste 

processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com 

o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que a 

inventariante comprove a existência ou não de registro de testamento em 

nome do de cujus, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ. Portanto, 

para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe à inventariante, 

no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em relação à exigência 

do Provimento 56/2016-CNJ, bem como ratificar ou retificar o plano de 

partilha, com a indicação ou confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio, 

valor(es) e cota parte de cada herdeiro e/ou pedido de adjudicação, em 

observância ainda do art. 1829 do Código Civil. Após, voltem os autos 

conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006764-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA FRANCESHINI STUCCHI (REQUERENTE)

CAETANA STUCCHI (REQUERENTE)

NATALIA STUCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CAETANO STUCCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1006764-49.2018.8.11.0041. Espécie: ARROLAMENTO SUMÁRIO (31)/

[Inventário e Partilha]. REQUERENTE: HELOISA HELENA FRANCESHINI 

STUCCHI, NATALIA STUCCHI, CAETANA STUCCHI REQUERIDO: JOAO 

CAETANO STUCCHI Vistos, etc. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação, de acordo com a real capacidade financeira do espólio. 

Outrossim, considerando que os herdeiros, conforme noticiado na inicial, 

são maiores e capazes, o inventário pode ser processado na forma de 

arrolamento sumário, artigo 659 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Nomeio inventariante a Requerente NATALIA STUCCHI, e, embora 

dispensável (art. 659 do CPC), poderá ser lavrado termo de compromisso, 

se necessário, mediante simples requerimento na Secretaria desta Vara 

Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo 

em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, 

todavia, que a inventariante comprove a existência ou não de registro de 

testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento 56/2016 do 

CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe 

à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em 

relação à exigência do Provimento 56/2016-CNJ, bem como ratificar ou 

retificar o plano de partilha, com a indicação ou confirmação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil. Após, 

voltem os autos conclusos para anál ise quanto ao 

julgamento/homologação. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035247-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. S. (RÉU)

L. R. A. D. S. (RÉU)

L. A. S. (RÉU)

N. A. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1035247-26.2017.8.11.0041; Requerente: AUTOR: ALMIRO DOS SANTOS 

SALDANHA Requerido: RÉU: LOSANGELA ROSA AUGUSTA DA SILVA, 

NATHALIA AUGUSTA SALDANHA, GUILHERME AUGUSTO SALDANHA, 

LOUZIMARE AUGUSTA SALDANHA Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, na pessoa do seu respectivo advogado, para que 

compareça a audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 11/04/2018 às 15:00 horas na sede desde juízo. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara 

especializada. Cuiabá, 6 de abril de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1007583-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. I. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT0014272A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 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 11/04/2018 ÀS 

16:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 9 de abril de 2018. 

RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026952-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 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 11/04/2018 ÀS 

17:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. Outrossim, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para recolher diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação e intimação do 

requerido, devendo ser juntado o original nos autos, a ser depositada no 

Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5. 

Advertência: A central de mandados aceita somente comprovante de 

pagamento realizado por meio de recibo original, emitido diretamente pelo 

Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, não sendo permitido comprovante de 

depósitos efetuado por envelope, agendados, on line ou segunda via. 

CUIABÁ, 9 de abril de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000672-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. B. (AUTOR)

M. I. L. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. P. D. S. (RÉU)

M. C. C. D. M. (RÉU)

R. C. P. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA 

PARA O DIA 11/04/2018 ÀS 17:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. 

CUIABÁ, 9 de abril de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1024706-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO OAB - MT5724/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de:intimar as partes, por meio do DJE, acerca da sentença proferida nos 

autos (ID 10477688) : "(...) HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo 

realizado Id 9385453; e, em consequência, Decreto o divórcio do casal 

JOSEFA DA CRUZ ALMEIDA e ANDRÉ AVELINO DE ALMEIDA, extinguindo 

a presente com resolução do mérito com relação. Ambos os cônjuges 

renunciam o direito ao recebimento de pensão alimentícia. O cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: JOSEFA MARTINS DA 

CRUZ. Por se tratar de divórcio consensual, expeça-se, imediatamente, o 

necessário à averbação da sentença, no Cartório de Registro competente. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2017. Luís Fernando Voto Kirche - 

Juiz de Direito."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1173647 Nr: 41589-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1173647

Defiro requerimento de fls. 92/93, considerando a existência de saldo 

bancário na conta do Espolio, conforme comprovante de fl. 84, expeça – 

se alvará autorizando o Banco do Brasil S/A a debitar o boleto fiscal no 

valor de R$ 3.269,07 (três mil duzentos e sessenta e nove reais e sete 

centavos), na conta corrente nº 2.758-8, agência 4696-5, Banco do Brasil 

de titularidade do Espólio de Raimundo Pereira D’Oliveira, devendo o 

inventariante prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias.

Determino que o saldo remanescente na conta do Espolio de Raimundo 

acima informada seja vinculado a esses autos.

Cite - se as herdeiras Yolanda Oliveira de Amorim, Maria Eduarda D’ 

Oliveira Filha e Silbene Pereira de Oliveira.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1161755 Nr: 36667-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSC, CESC, ALSDS, MSDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1036761 Nr: 39948-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA JOSEFA DOS SANTOS, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT, ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:16768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.53.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 918255 Nr: 42239-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:OAB/MT 4677, Maurio Aude - OAB:OAB/MT 

4667, Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:OAB/MT 9247, Pedro Sylvio 

Sano Litvay - OAB:OAB/MT 7042, Sociedade de Advogados AUDE, 

ALMEIDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:OAB/MT 300

 Vistos, etc.

Autos n.º 918255

Reitere-se ofício de fls. 76.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 09 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822202 Nr: 28381-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DE MORAES MAFRIM COUTINHO 

BARBOSA, MATHEUS MANFRIM COUTINHO BARBOSA, MARIA IZABEL DE 

MORAES MAFRIM COUTINHO BARBOSA, LUCCA MANFRIM COUTINHO 

BARBOSA, JMCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCOS ALBERTO COUTINHO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18100/O, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE 

VARNEI RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

28381-58.2013.811.0041, Protocolo 822202, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005898-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BELTRAMELO BERTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY BERTELLI (REQUERIDO)

 

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, para cumprimento do item 8 da decisão de ID 

12534330, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, declinar nos autos a conta bancária para depósito dos 

alimentos. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032200-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. F. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimada (ID 11808461), a parte 

executada deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, se manifestar. 

Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 759638 Nr: 11950-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS D'AVILA, JACQUELINE 

GARCIA D'AVILA, ROSANGELA GARCIA D'AVILA, DENISE GARCIA 

D'AVILA, FABIO GARCIA D'AVILA, SOLANGE GARCIA D'AVILA KLEY, 

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D'AVILA, LOURENÇO NUNES DA 

FONSECA D'AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LOURENÇO GARCIA D'VILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANCARDE FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:12.464-DF, FLÁVIO FERNANDO LEAL LAWALL - 

OAB:7.701, Lourena Vieira de Oliveira D'avila - OAB:14063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 11950-80.2012.811.0041

Espécie: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Parte Autora: MARIA JOSÉ DOS SANTOS D'AVILA e JACQUELINE GARCIA 

D'AVILA e ROSANGELA GARCIA D'AVILA e DENISE GARCIA D'AVILA e 
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FABIO GARCIA D'AVILA e SOLANGE GARCIA D'AVILA KLEY e LOURENA 

VIEIRA DE OLIVEIRA D'AVILA e LOURENÇO NUNES DA FONSECA 

D'AVILA

Parte Ré: ESPOLIO DE LOURENÇO GARCIA D'VILA

Data e horário: sábado, 6 de abril de 2018, 15:20 horas.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Sergio Valério

Conciliadora: Iara Vanessa Oliveira Araújo

Autor(a,es): JACQUELINE GARCIA D'AVILA, ROSANGELA GARCIA 

D'AVILA, SOLANGE GARCIA D'AVILA KLEY, LOURENA VIEIRA DE 

OLIVEIRA D'AVILA

Advogado (a,s): FLÁVIO FERNANDO LEAL LAWALL

Lourena Vieira de Oliveira D'avila

Réu(é,s): ESPOLIO DE LOURENÇO GARCIA D'VILA

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, constatou-se a presença dos autores Jacqueline, 

Rosangela, Solange, devidamente acompanhadas de advogado. Presente 

a parte Lorena, advogando em causa própria. Proposta a conciliação, 

restou inexitosa.

 Iara Vanessa Oliveira Araújo – Conciliadora

 DELIBERAÇÕES

Pelo M.M Juiz foi proferida a seguinte deliberação: “Vistos etc. 

Permaneçam os autos em gabinete para as deliberações necessárias. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Iara Vanessa Oliveira Araújo - 

Conciliadora, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Sergio Valério

Juiz(a) de Direito

Parte autora: Advogado(s):

 JACQUELINE GARCIA D'AVILA

ROSANGELA GARCIA D'AVILA

SOLANGE GARCIA D'AVILA KLEY

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D'AVILA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1277240 Nr: 967-12.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMG, ALENIR MORAES DE PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

DIAMANTINO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 13, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905783 Nr: 34093-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO BONOMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALESSANDRA CRISTINA 

BASSAN DE AZEVEDO BONOMO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 2.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON SILVA DE 

CAMARGO, para devolução dos autos nº 34093-92.2014.811.0041, 

Protocolo 905783, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378973 Nr: 14721-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: ESB, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12331, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE GRANJA DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 14721-36.2009.811.0041, Protocolo 

378973, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900668 Nr: 30364-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBP, MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - 

OAB:18639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALLESKA SOUZA 

DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 30364-58.2014.811.0041, 

Protocolo 900668, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003539-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA APARECIDA PRADO GURGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO ALBERTO SANTOS DE LIMA OAB - MT7415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SERGIO PRADO GURGEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003539-21.2018.8.11.0041 

Partes do processo: Parte Autora: ROSEDELMA APARECIDA PRADO 

GURGEL Parte Ré: RODRIGO SERGIO PRADO GURGEL Vistos etc. 1. 

Custas recolhidas no ID 12184165. Promovam-se as anotações 

necessárias 2. Trata-se de ação que visa regular os termos da Curatela, 

pelo que, designo audiência para entrevista do requerido (art. 751, do 

CPC), no dia 30/05/2018, às 14h00min. 3. Cite-se o requerido e intimem-se 

as partes para comparecerem ao ato, cientificando o requerido que, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência, poderá 

impugnar o pedido (art. 752, do CPC). 4. Em razão dos documentos 

acostados à inicial (ID 11791197), que demonstram o problema de saúde 

do requerido, que é portador de esquizofrenia paranoide, epilepsia e 

cegueira bilateral (CID 10 – F20.0; G40.0; H54.0), ou seja, a probabilidade 

do direito; havendo fundado receio de dano, já que necessária a 

manutenção das despesas, e não havendo perigo de irreversibilidade do 

deferimento da antecipação de tutela e diante da previsão do art. 87, da 

Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio ROSEDELMA APARECIDA 

PRADO GURGEL (mãe) como curadora provisória do requerido RODRIGO 

SERGIO PRADO GURGEL, a fim de que possa assisti-lo nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por 

termo o compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. 5. Nos 

termos do art. 753, do CPC, determino a realização de prova técnica 

quanto à capacidade do requerido, devendo o Sr. Gestor agendar data 

para que as partes compareçam na Diretoria Metropolitana de Medicina 

Legal do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria Forense, rua 

Sete, esquina com a rua Parecis, sem nº, Bairro Carumbé, CEP 78050-420, 

Fone 3613-1205, para realização do exame. Nomeio o médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 
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respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença do requerido?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira do requerido o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória o 

requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?. 6. Com a data do exame nos 

autos, intimem-se as partes para comparecimento, bem como, para no dia 

levar consigo atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu 

poder. 7. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se 

manifestarem e, após, colha-se o parecer do representante do Ministério 

Público. 8. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 09 

de abril de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito em Substituição Legal

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006680-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SILVA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034908-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRANCISCO DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004868-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037801-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ESTEVAO SOUZA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para ciência 

da informação contida na certidão Id. 12609416, 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: 1001356-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS SERGIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033635-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA PRADO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS OAB - MT8582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000955-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXI REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO PEREIRA DA SILVA OAB - GO23004 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

ratifique os pleitos porventura formulados, ou, especifique outras provas 

que pretende produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, 

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. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz em Substituição Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro 

Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031295-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CANAVARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

ratifique os pleitos porventura formulados, ou, especifique outras provas 

que pretende produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, 
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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. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz em Substituição Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro 

Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035391-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAVANDERIA TRES AMERICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035391-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LAVANDERIA TRES 

AMERICAS LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Cuida-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por 

LAVANDERIA TRÊS AMÉRICAS LTDA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico- 

tributária quanto ao pagamento do ICMS incidente no TUSD e TUST, nas 

faturas de energia elétrica das Unidades Consumidoras da parte autora. O 

STJ, através da relatoria do Min. HERMAN BENJAMIN, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.163.020/RS, conjuntamente com o REsp nº 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a “questão atinente à 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”, como 

é a hipótese em discussão no caso em tela. Assim sendo, determino a 

imediata suspensão do presente feito, até o julgamento do REsp nº 

1.699.851/TO. Durante o período de suspensão do processo, o feito deve 

ser mantido em Arquivo provisório. Às providências. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839085 Nr: 43616-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060452 Nr: 51227-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONHY NELSON OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981747 Nr: 14892-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DOS SANTOS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947095 Nr: 58625-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGÉRIO DE PAULA, THIAGO FRANCISCO 

ZYS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE 

CALAZANS - OAB:18550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1039238 Nr: 41284-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1039238 – Ação de Cobrança

 Vistos etc.

Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade econômica da parte 

autora indicada por meio dos seus proventos mensais (R$ 18.480,26 – 

Folha de pagamento fl. 45), entendo incabível a concessão da AJG por ele 

postulada.

 Faz-se mister destacar que os custos dos serviços judiciários exigem 

pesados investimentos do Estado, devendo a gratuidade da justiça, com 

efeito, ser destinada aos efetivamente necessitados.

 Coadunando com o entendimento profligado neste comando judicial trago 

a colação o seguinte julgado:

 Numero: 53121 Ano: 2004 Magistrado: DR. CARLOS ALBERTO A. DA 

ROCHA Ementa: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO 

OBJETIVO FIXADO PELO MAGISTRADO - AGRAVO IMPROVIDO. Ao juiz 

no uso de suas atribuições incumbe fixar os parâmetros para a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de se evitar a 

utilização inadequada. Para o deferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, 

cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no 
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processo.

 ISTO POSTO, e com espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita, determinando que seja 

intimado o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

recolhimento das custas processuais devidas sob pena extinção de tal 

relação processual, sem resolução do mérito.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 333781 Nr: 4365-16.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Kelcia Figueiredo de 

Freitas Gonçalves - OAB:10541/O, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - 

OAB:9.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CORDEIRO UCHOA 

FLORENCIO PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Por fim, nos termos do artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova 

cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Desta forma, com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, FIXO em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) os honorários periciais, que serão, 

desde já, antecipados pelo INSS, com fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 

8.620/93.Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser levantado pelo 

perito, após a entrega do laudo judicial.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 337550 Nr: 8355-15.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL HENRIQUE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA CARVALHO DE 

MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:Proc. Federal

 Autos n.º 337550 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1026826 Nr: 35267-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DA SILVA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, ROSEMAR MOREIRA - OAB:OAB/MS 15.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROC. FEDERAL

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno a requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 735253 Nr: 31601-35.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA CONCEIÇÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Intimo o patrono MARIA DEISE TORINO para que proceda a devolução 

destes autos no cartório, no prazo legal de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão tendo em vista o excesso de prazo da referida carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784012 Nr: 37785-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PEDRO DORATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MENEZES - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 784012 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 772954 Nr: 26084-15.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CABANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA BEATRIZ PINTO - 

OAB:49061, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a conceder ao requerente aposentadoria por 

invalidez, a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo que se 
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deu em 17/06/2011 – fl. 34, observada, contudo, a prescrição quinquenal, 

com a incidência dos índices da seguinte forma:1)No que tange à correção 

monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento 

do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto aos juros 

de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 

1.960/09.Sem custas.Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.I.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 404987 Nr: 37184-69.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY COIMBRA DA PENHA 

MARINHO - OAB:18954, LUCIMARA APARECIDA TELES - OAB:OAB/MT 

17.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da iniciais, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC. Por conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da 

tutela.Condeno a requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 398982 Nr: 32607-48.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIELLA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela.Condeno a 

requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade de justiça.Após, transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843321 Nr: 47248-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE - 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:OBA/MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie.Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 06 de 

abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 394166 Nr: 29759-88.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO DE BRITO, VANUSA EVANGELISTA 

DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 . Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça 

Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de 

qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no 

art. 64, §3º do CPC.Proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se 

os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

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: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002258-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO (IMPETRADO)

COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 340 de 566



acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos etc. Como definido no artigo 1º, inciso I, § 1º do 

Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura do TJMT, as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública possuem competência para 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública.”. Em exame ao objeto da presente demanda, observa-se 

que a pretensão autoral controverte obrigação tributária oriunda de auto 

de infração imposto por órgão ambiental. Assim, confrontando as regras 

de distribuição da competência desta comarca com o objeto da presente 

demanda, constata-se que este juízo é incompetente para o 

processamento da ação, por versar sobre matéria de competência diversa 

das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca. Por tais 

motivos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para 

processar e julgar o presente feito, razão pela qual determino a 

redistribuição deste processo para Vara Esp. do Meio Ambiente desta 

Comarca[1]. Intimem-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: 1006465-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. R. MADEIRAS E MATERIAIS DE CONTRUCAO EIRELI - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (GFMEP) (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente de Documentos e Declarações Fiscais - GDDF/SUIRP 

(IMPETRADO)

GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRONICO - GCAD 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos 

autorizadores da antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por não 

vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). 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: 1008723-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MOREIRA DA SILVA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME MOREIRA DA SILVA OAB - 526.171.656-04 

(REPRESENTANTE)

SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA OAB - GO31079 (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:Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de hipossuficiência, bem como, comprovantes 

da situação de comprometimento financeiro noticiada na espécie, para fins 

de avaliação do pedido de AJG. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400027 Nr: 33177-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853772 Nr: 56400-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCUR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE 

INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS DA SEFAZ, 

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO OTÁVIO XAVIER - 

OAB:3.253/RS, GUILHEME R. C. LOPES - OAB:79.204/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:2606/O

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060036 Nr: 51092-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOCILIA MENDES DOS SANTOS, LAURA MARIA 

GUIMARÃES DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR 

ESTADUAL DO SUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062004 Nr: 51865-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA POMPEU DE CAMPOS, SUELI POMPEU VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS- PROC ESTADO - OAB:7718-B
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 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808204 Nr: 14672-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN ALEXSANDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706, FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO 

- OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840633 Nr: 44990-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILDA RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYVIA RYCHELE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10049/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430626 Nr: 11249-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949965 Nr: 60354-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA DA SILVA, MAGNÓLIA MOURA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047568 Nr: 45208-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDE MARIA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438604 Nr: 15936-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DE SOUZA SILVA, MARIA LUIZA 

EUDOCIAK FERNANDES, MARIA LUIZA FERREIRA TAVARES, MARIA 

LUIZA FONSECA, MARIA LUIZA GONÇALVES ORCATI, MARIA LUIZA 

NASCIMENTO TORQUATO CORRENTE, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, MARIA LUIZA 

POLLO ZANATA, MARIA LUIZA SANTANA, MARIA LUIZA VIEIRA DE 

CARVALHO, MARIA LURDES PORTELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956846 Nr: 3492-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIA MARIA MARTINS, MARGARIDA MARIA DE 

OLIVEIRA, CLEUZA GUIMARÃES GOMES, CARLA FONSECA DE ANDRADE 

RODRIGUES, LUZIA MOREIRA PINHEIRO, MARLETE DUARTE DA SILVA, 

OSCAR ADOLFO VELASCO HALLENS, ANGELA FRANCISCA DUARTE, 

AVANDERGISO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760424 Nr: 12784-83.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA APARECIDA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057695 Nr: 49854-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO LUIS PAULA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869290 Nr: 9013-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTA OLIMPIA DALTO, VANDIRA GARCIA LEITE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038357 Nr: 40746-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA QUIXABEIRA MACHADO CASSETARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059672 Nr: 50891-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852011 Nr: 54877-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 348186 Nr: 18500-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICELIO COSTA NETO, ANA RENATA FELICIANO 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono os autos para INTIMAR o AUTOR, na pessoa de seu advogado, 

via D.J.E., para apresentar planilha de Cálculo atualizada, a fim de agilizar 

o processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746956 Nr: 44184-52.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ROMUALDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244, SATURNINO RODRIGUES FILHO - OAB:OAB/MT 

1732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela.Condeno a 

requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade de justiça.Após, transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944728 Nr: 57285-54.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, para devolução dos autos nº 

57285-54.2014.811.0041, Protocolo 944728, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838651 Nr: 43253-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 

DO EST. DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Fica o Sr. Advogado ANTONIO PAULO ZAMBRIM intimado a devolver os 

autos retirados em carga, com prazo expirado, no prazo de 24 horas, 

tendo em vista a realização de Correição Ordinária. Favor desconsiderar a 

intimação se já houve devolução dos autos após a data de /10/2016. 

(Publicação efetuada independentemente de despacho, conforme as 

diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – CGJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022820-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNY DE ALMEIDA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Portanto, diante da necessidade de 

se comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, bem como que a 

mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e 

seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser 

encontrado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral – CEP 

78020-901, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os 

honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos 

moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e 

provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que 

se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos 

e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. A citação ocorrerá após a 

juntada do laudo pericial. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504562-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CANDELARIA AGNELO RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA OAB - MT18617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista as informações encartadas ao ID 5472817, 

intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007803-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACY GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE CADEIAS, (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista as informações encartadas ao ID 1633255, 

dando conta de que houve a remoção administrativamente, intime-se a 

parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001999-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE MORAES FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista as informações encartadas ao ID 4483951, 

dando conta de que houve a revogação administrativamente do art. 3º do 

Decreto Municipal nº 5.940/2016, intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011590-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, etc. Tendo em vista que o lapso temporal do requerimento de 

dilação de prazo para recolhimento de custas formulado ao ID 1677868 

ultrapassou o prazo que seria concedido por este Juízo, intime-se o autor, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento de custas, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (AUTOR)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - 694.560.381-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

quality comercial de produtos (RÉU)

SERVICO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

MEDNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (RÉU)

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (RÉU)

MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME (RÉU)

ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - EPP (RÉU)

CLINICA DE ORTOPEDIA MATO GROSSO LTDA - EPP (RÉU)

COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - COOPANEST-MT (RÉU)

CIPE - CIRURGIA PEDIATRICA LTDA - EPP (RÉU)

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI (RÉU)

ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA (RÉU)

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - 

EPP (RÉU)

CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA (RÉU)

F ROCHA & CIA LTDA (RÉU)

BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP (RÉU)

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (RÉU)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (RÉU)

SOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632/O-O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: DECISÃO: Vistos, etc. Após a 

decisão firmada nos autos, foram apresentados embargos de declaração 

onde apontou-se erro material no que se refere a data indicada para 

audiência de conciliação, bem como não restou aclarado o início do prazo 

para apresentação de contestação. Constato que de fato houve erro 

material, uma vez que a audiência, evidentemente, será realizada no dia 

17.04.2018, às 15 horas. No que se refere ao início do prazo da 

contestação, o Código de Processo Civil é impositivo, não havendo 

necessidade da especificação uma vez que, repita-se, decorre do 

expresso disposto no artigo 335, I do CPC, ou seja, o prazo fluirá da 

audiência de conciliação. Os demais questionamentos trazidos, serão 

melhor analisados posteriormente. Aguarde-se a realização da audiência. 

Intimem-se. 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: 1009131-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELITON PEREIRA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente 

sucessivamente o restabelecimento de Auxílio Doença e ainda 

sucessivamente Aposentadoria por Invalidez ajuizada por KELITON 

PEREIRA FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, objetivando a concessão de auxílio acidente. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a maioria dos documentos que instruem 

a inicial encontram-se ilegíveis, impossibilitando a análise do pleito. Deste 

modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da 

economia processual, faculto ao Requerente a emendar a inicial para, 

juntar os documentos legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020395-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELLY GONCALINA LEITE OAB - MT0014433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Vistos etc. Ante o teor da certidão 

de ID 9923080, intime-se a parte autora, pessoalmente, a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, cumprindo a diligência anteriormente 

determinada pelo juízo, no prazo de cinco dias (art. 485, §1º do CPC). 

Conste-se a advertência que o decurso do prazo sem manifestação é 

causa de extinção do feito sem o julgamento do mérito. 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: 1009131-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELITON PEREIRA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Deste modo, nos termos do art. 321 

do CPC, bem como à vista do princípio da economia processual, faculto ao 

Requerente a emendar a inicial para, juntar os documentos legíveis, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1034500-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON APARECIDO NEVES (AUTOR)

LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

GONCALO SALVADOR DE ALMEIDA (AUTOR)

ELENILDO SANTANA DANTAS (AUTOR)

ROSANGELA RITA ALVES FERNANDES (AUTOR)

VALDIVINO ANTONIO DO ROSARIO (AUTOR)

SILVANA MOREIRA (AUTOR)

ELIANE DE ARRUDA CARVALHO (AUTOR)

LUIZ MARIO GONCALVES BARBOSA (AUTOR)

VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO (AUTOR)

JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO (AUTOR)

SILVANIA PENA DE MENEZES (AUTOR)
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JOAO COSTA MOURA FILHO (AUTOR)

ELIO OMAR PRADO DE SOUZA (AUTOR)

VIVIANE OLIVEIRA ZEFERINO (AUTOR)

JOSE DANTAS CAMPOS (AUTOR)

JOSE ROBERTO COSTA PEREIRA (AUTOR)

CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAZURKEWICZ (AUTOR)

JUCEMARA LUZIA PRADO (AUTOR)

ROBSON DE CAMPOS MELLO ALBUES (AUTOR)

CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO (AUTOR)

CLEITON JOSE SOUZA LOPES (AUTOR)

ROSANA MENDES DI ALMEIDA (AUTOR)

ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES (AUTOR)

ANA ALICE SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

MARIO ROBERTO VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

JOELINO DAS NEVES CEBALHO (AUTOR)

ADILZA ANTONIA DE JESUS COSTA (AUTOR)

MAURO BENEDITO DE ALMEIDA (AUTOR)

ALBERTO ALVES BORBA (AUTOR)

GILVAN MEDEIROS DA SILVA (AUTOR)

ANEILTON DA SILVA GOMES (AUTOR)

SIDNELSON DA SILVA SANTANA (AUTOR)

ANDREA ELENA BAZOLLI (AUTOR)

LEANDRO ZUQUETI (AUTOR)

ELTON LUIZ MACHADO (AUTOR)

OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO (AUTOR)

JUDSON CORDEIRO PANTALEAO (AUTOR)

LAERTE SANTANA DE MORAES (AUTOR)

ROBISSON GALVAO DE SOUZA (AUTOR)

EDSON MARIO DA CRUZ (AUTOR)

REGINALDO DA CRUZ OLIVEIRA (AUTOR)

EDILSON AVELINO DOS SANTOS (AUTOR)

EDMILSON HURTADO DOS SANTOS (AUTOR)

JOCIMARCOS PEREIRA LEITE (AUTOR)

CLEO DA SILVA CAMARGO (AUTOR)

ELCIO BUENO DE MAGALHAES (AUTOR)

MARCIRIO SILVA SANTOS (AUTOR)

SANDRA FERNANDES DE ALMEIDA BATISTA (AUTOR)

CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA (AUTOR)

MARIO JOSE DE ABREU (AUTOR)

LUIZ CARLOS BORGES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038205-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:Portanto, INDEFIRO o pedido de 

alteração do valor da causa. Intime-se, novamente, a autora para 

manifestar quanto aos termos do despacho do ID. 11212578, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754782 Nr: 6775-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA MENA COSTA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922129 Nr: 44648-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843534 Nr: 47431-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CORREA FONSECA, ANTONIA MARIA DE 

OLIVEIRA, ANTONIETA MARIA DE MAGALHÃES, ANTONIO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ALAIDE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, ALENIR MARIA DA 

SILVA LEITE, BERENICE AURELINA DE SOUZA PAES, CELMA REVELES 

DA CONCEIÇÃO, BENEDITA MARCINA FERREIRA DA SILVA, BENEDITA 

SEBASTIANA DE SIQUEIRA, CACILDA BENEDITA DE SANTANA, CARMEM 

ELVIRA ESCOLASTICA MORAES, CELY MARIA FERREIRA, CLAUDIO 

MONÇALE, CLEUZA SALETE CORTES DA LUZ, CLÓVIS MACIEL DE 

FIGUEIREDO, CLARINDA SEBASTIANA AMORIM MAGALHÃES, CRISTINA 

MARIA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850343 Nr: 53414-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZILDA ALVARENGA, MARIA DE LOURDES LIMA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 
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- OAB:OAB/MT 16.637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - 

OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1064193 Nr: 52813-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA ABIDO VALENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA BEATRIZ OLIVEIRA 

COELHO - OAB:OAB/MT 20200/0, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

Cuida-se de petitório formulado pela parte requerente em que noticia o 

descumprimento da sentença de procedência proferida às fls. 107/111, 

que ratificou os termos da antecipação de tutela anteriormente deferida.

Aduz que o Requerido não está cumprindo a determinação judicial, tendo 

sido fornecido apenas 60 (sessenta) comprimidos do medicamento em 

21/02/2018, sendo insuficientes para o tratamento de um mês, uma vez 

que a Requerente necessita de 90 (noventa) comprimidos ao mês.

Conforme documento de fl. 177, o medicamento pleiteado encontra-se 

indisponível no momento.

Dessa forma, requer a autora a intervenção deste Juízo a fim de que seja 

determinado ao Requerido que proceda ao cumprimento da determinação, 

fornecendo o tratamento, na forma prescrita, requerendo, ainda, em razão 

do descumprimento da ordem judicial o bloqueio de valores.

Dito isso, e ratificando os termos da sentença proferida, determino a 

intimação pessoal do Sr. Secretário de Estado de Saúde e do 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, para que, imediatamente, 

adotem as medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão proferida 

nestes autos, para o fornecimento do tratamento solicitado, devendo o 

mesmo ser comprovado mediante a instrução de documentos, no prazo 

improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de efetivação do bloqueio.

Expeça-se o necessário, com cópia desse despacho e da decisão que 

julgou procedente a ação, devendo ser entregue ao Oficial de Justiça 

Plantonista para cumprimento.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os autos para 

apreciação do que couber.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 877882 Nr: 15374-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o requerente deixou transcorrer o prazo para prestar 

informações (fls. 98-99), determino a sua intimação pessoal para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo pertencente à Meta 2 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 881934 Nr: 17975-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso, a indenizar por danos 

morais o senhor Nilton Benedito de Oliveira, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e os 

patamares estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Sobre este valor 

incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a 

data do evento danoso (conforme jurisprudência do STJ), sendo o mesmo 

corrigido pelo IPCA-E deste a prolação da sentença até seu efetivo 

pagamento.Sem custas, deixo de condenar o Requerido ao pagamento de 

honorários, por força do disposto na Súmula 421 do STJ:“Os honorários 

advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.” Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquiva-se com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 752478 Nr: 4332-84.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR MODESTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

gratuidade de justiça deferida.Não cabe reexame necessário, nos termos 

do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as 

baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 733291 Nr: 29528-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAUL TAKESHI SHIBUYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6.124/MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - OAB:11.765/MT, 

RENATA VIVIANE DA SILVA - OAB:9465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA CAVALCANTE - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Manifeste-se o Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecendo o motivo pelo qual foi empenhado o valor para aquisição 

somente do fármaco Cilostazol 50MG, uma vez que o Requerente pleiteia 

também a aquisição dos fármacos Diovan 160mg e Crestor 10mg.

Após, conclusos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 748770 Nr: 414-72.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVON LERIAS MARTINS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO (GESTOR ESTADUAL DO SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B, RENATA 

MACIEL CUIABANO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de petitório formulado pela parte requerente em que noticia o 

descumprimento da antecipação de tutela concedida às fls. 49/50, e 

confirmada pela sentença de fls. 275/276.

Aduz que o Requerido não está cumprindo a determinação judicial, se 

mostrando inerte sem fornecer qualquer informação sobre a possibilidade 

de cumpri-la, causando prejuízos a saúde do Requerente, que necessita 

do tratamento com a utilização dos fármacos.

Dessa forma, requer o autor a intervenção deste Juízo a fim de que seja 

determinado aos Requeridos que procedam ao cumprimento da 

determinação, fornecendo o tratamento, na forma prescrita, requerendo, 

ainda, em razão do descumprimento da ordem judicial o bloqueio de 

valores.

Dito isso, e ratificando o termo da decisão e sentença proferidas, 

determino a intimação pessoal do Sr. Secretário de Estado de Saúde, do 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, do Sr. Secretário Municipal 

de Saúde e do Procurador-Geral do Município de Cuiabá, para que, 

imediatamente, adotem as medidas necessárias ao fiel cumprimento da 

decisão proferida nestes autos, para o fornecimento dos medicamentos 

solicitados, devendo o mesmo ser comprovado mediante a instrução de 

documentos, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de 

efetivação do bloqueio.

Expeça-se o necessário, com cópia desse despacho e da decisão que 

concedeu a antecipação de tutela e a sentença que confirmou a 

antecipação de tutela, devendo ser entregue ao Oficial de Justiça 

Plantonista para cumprimento.

Analisando o pedido de bloqueio encartado às fls. 384/386, verifico que o 

autor solicita a transferência de valores para aquisição de medicamentos 

para sua conta corrente, sistemática que não é mais adotada por este 

Juízo.

 Desta forma, intime-se o autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe os dados bancários da empresa fornecedora dos medicamentos 

que apresentou o menor orçamento (fl. 388) para posterior análise de 

requerimento de bloqueio.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 992740 Nr: 19748-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ARAUJO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Intimem-se, pessoalmente, as Médicas Dra. Angeline Crivelatti, CRM/MT 

4602 e Dra. Janine N. de Arruda, CRM/MT 4590, podendo ser encontradas 

no Hospital Universitário Júlio Muller, sito à Rua Luiz Philipe Pereira Leite, 

s/n, bairro Alvorada, para, no prazo de 10 (dez), manifestarem-se nos 

autos acerca do parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico de fls. 

169/170, esclarecendo se todos os medicamentos e procedimentos 

disponibilizados pelo SUS foram utilizados para o caso do Requerente, 

bem como, o que mais entenderem pertinentes.

Intimem-se, anexando cópia do parecer encartado às fls. 169/170.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 394812 Nr: 30520-22.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZINHO JACOB DOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - PROC DO ESTADO - OAB:3968/MT

 Assim, a falta de prestação de contas é grave, justificando, por ora, que 

se intime o sr. Giacomo Meyer Dotto, filho do requerente, para que preste 

contas do valor de R$ 6.648,20 (seis mil seiscentos e quarenta e oito reais 

e vinte centavos) bloqueado nas fls. 218-222 e depositado em conta de 

sua titularidade. Embora o sr. Giacomo não seja parte no processo certo é 

que ele participou do feito uma vez que todos os depósitos foram feitos 

em conta bancária de sua titularidade.Em consulta ao sistema Apolo, na 

data de 04 de abril de 2018, verifiquei cadastrado no nome do o sr. 

Giacomo o seguinte endereço: Rua Filinto Costa, nº 34, Bairro Areão, 

Cuiabá – MT, CEP: 78010-310, local que indico para sua intimação 

pessoal.ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO que 

o sr. Giacomo Meyer Dotto preste contas do valor de R$ 6.648,20 (seis mil 

seiscentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) bloqueado nas fls. 

218-222 e depositado em conta de sua titularidade, no prazo de 15 

(quinze) dias. Dessa decisão, intime-se pessoalmente o sr. Giacomo 

Meyer Dotto à Rua Filinto Costa, nº 34, Bairro Areão, Cuiabá – MT, CEP: 

78010-310.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 394937 Nr: 30463-04.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BAMPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI, 

DIRETOR DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15.345, 

Paula Grasiella Vieira da Maia - OAB:13.819, RONY DE ABREU 

MUNHOZ - OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199 MT, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA - 

Proc. Mun. - OAB:

 Vistos.

 Intime-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, justifiquem a 

necessidade de produção de prova testemunhal.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo pertencente à Meta 2 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 712506 Nr: 5668-60.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, LUCAS OSVANI - 

OAB:13920

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, por 

consequência, EXTINTO O PROCESSO com análise do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC.Condeno a parte autora a pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, contudo, fica 

suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida à 

fl. 18.Sentença não sujeita ao reexame necessário.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394004 Nr: 29469-73.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDFSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS BERNARDINO - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. 

DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, para devolução dos autos nº 

29469-73.2009.811.0041, Protocolo 394004, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868201 Nr: 8104-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES 

- OAB:22.414, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA FRANCE 

GOMES SIMÕES, para devolução dos autos nº 8104-84.2014.811.0041, 

Protocolo 868201, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010373-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimada a se manifestar sobre a hipossuficiência alegada, a 

parte autora peticionou ao ID 1573058, requerendo a concessão da justiça 

gratuita e, sendo diverso o entendimento, requer o pagamento de custas 

ao final do processo. É o relatório. Decido. A fim de comprovar a sua 

hipossuficiência, o autor trouxe o seu holerite que demonstra o valor do 

recebimento líquido de proventos e os descontos efetuados a título de 

empréstimos e outros. Pois bem, a interpretação do art. 99, do CPC, é de 

que a simples declaração de hipossuficiência presume verdadeira a 

alegação da pessoa natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, é possível ao magistrado indeferi-la (§2º). No caso vertente, o 

requerente é fiscal de tributos, e conforme o holerite acostado recebe o 

valor líquido de R$ 10.906,19 (dez mil novecentos e seis reais e dezenove 

centavos). O valor dos proventos para a graduação do autor é muito 

superior à média do trabalhador brasileiro e demonstra sua plena 

possibilidade em arcar com as custas processuais sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Ainda, consoante o holerite anexado, é 

possível verificar que apesar dos descontos efetuados em seus 

vencimentos, o autor ainda dispõe de valor monetário suficiente a arcar 

com as custas processuais, devendo, pois, ser indeferido o pedido de 

gratuidade de justiça. Também entendo que não é o caso de acolher a 

pretensão de pagamento de custas ao final do processo, pois o autor não 

comprovou ou justificou o comprometimento do valor líquido de seu salário. 

Dessa forma, tendo em vista a não comprovação da hipossuficiência pela 

parte requerente, INDEFIRO o seu pedido de assistência judiciária gratuita, 

com fundamento no art. 99, §2º, do CPC, bem como INDEFIRO o pedido de 

pagamento de custas ao final do processo. Intime-se a parte autora a 

promover o recolhimento das custas judiciais no prazo de dez dias. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000001-34.2018.8.11.9999

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FRANCA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRÓ REITOR DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA (IMPETRADO)

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLITEC (EDITAL 1/2017) 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. FLAVIA FRANÇA RODRIGUES impetra o presente Mandado de 

Segurança contra ato praticado pelo DIRETOR-GERAL DA POLITEC E 

PRESIDENTE COMISSÃO DE CONCURSO RESPONSÁVEL PELA 

CONDUÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 

001/2017/SEGES/POLITEC, no qual busca em sede liminar o seu 

prosseguimento nas demais fases do certame, com a inclusão de seu 

nome na lista de classificação dos recomendados na fase de investigação 

social e consequentemente na lista de candidatos aprovados a serem 

homologados e nomeados, com a sua inclusão no curso de formação. A 

Impetrante conta, em resumo, que foi aprovada nas três fases iniciais do 

certame regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC para o cargo 

de Papiloscopista, porém foi considerada “não recomendado” na 

investigação social (4ª fase), e consequentemente sendo eliminada do 

concurso. Relata que sua eliminação se deu por não ter apresentado a 

declaração de bens e valores, conforme o disposto no item 16.4.J do 

edital. Aduz que enviou todos os documentos exigidos em edital dentro do 

prazo estipulado, e que ingressou com recurso administrativo, juntando 

novamente a referida declaração conforme previsto na Lei nº 7.115/83 já 

que tal opção foi disponibilizada pela banca examinadora, porém ao final 

foi julgado improcedente, mantendo a não recomendação e sua 

consequente eliminação do certame. Sustenta que nos termos da 

Instrução Normativa RFB nº 864/2008 deixou de existir a Declaração Anual 

de Isento, portanto aqueles que percebem rendimentos inferiores ao valor 

estabelecido pela Receita Federal estão isentos de pagamento de IR e não 

tem necessidade de apresentar declaração, podendo a isenção ser 

comprovada mediante declaração escrita e assinada pelo próprio 

interessado conforme previsão na Lei nº 7.115/83, como é o seu caso. 

Pondera que a não recomendação se deu apenas pela suposta ausência 

do documento acima mencionado, não havendo qualquer fato 

desabonador de sua conduta para o exercício do cargo, tratando-se de 

mera irregularidade formal e passível de convalidação. Os autos foram 

inicialmente distribuídos junto a 3ª Vara Federal Cível da SJMT, com o 

deferimento da liminar. Ao prestar as informações, a autoridade 

anteriormente indicada como coatora alegou a ilegitimidade passiva, que 

foi reconhecida pelo magistrado federal e com o consequente declínio de 

competência para a Justiça Estadual. Com a declaração de incompetência, 

se faz necessária a análise novamente da medida liminar pleiteada. É o 

relatório. Decido. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz 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). Atento às supramencionadas considerações e às especificidades 

da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em 

sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão 

liminar. In casu, a questão cinge-se na alegação da Impetrante de que teria 

enviado todos os documentos exigidos em edital via AR, incluindo a 

declaração escrita e assinada nos moldes da Lei nº 7.115/83, por ser 

i sen ta  de  dec la ração  de  IR  anua l .  O  Ed i t a l  n º 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, previa em seu item 16.4.1 que “O 

candidato que não postar a correspondência com os documentos 

relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo 

estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do 

concurso.”, e ainda em seu item 16.9 que “O candidato NÃO 

RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso 
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público”, o que ocorreu in casu. Ainda analisando o edital mencionado, 

percebe-se que o item 16.4.J exigia a fotocópia da última declaração de 

bens apresentada à Receita Federal, e que o item 16.4.2 previa que “Na 

hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a alínea 

“j” do subitem anterior, deverá encaminhar declaração nos moldes 

previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as 

devidas alterações, e na Instrução Normativa n.º 1, de 15 de agosto de 

2002”. De acordo com o Decreto nº 4.487/2002, em seu artigo 2º “A posse 

e o exercício de servidor público em cargo efetivo ou em comissão, 

emprego público ou função de confiança ficam condicionados à 

apresentação, pelo interessado, de declaração de bens e valores que 

integram o respectivo patrimônio.” A Instrução Normativa 01 do Decreto 

4.487/2002, que disciplina o procedimento para apresentação, 

recebimento e guarda das declarações de bens e valores, regulamenta 

que: “Art. 4º As declarações de bens e valores poderão ser formalizadas 

mediante: I - entrega de formulário, devidamente preenchido e assinado, 

que será fornecido pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso, conforme modelo instituído pelo Anexo I desta 

Instrução Normativa, ou; II - entrega de cópia assinada da última 

declaração anual de bens e valores apresentada à Secretaria da Receita 

Federal para fins de Imposto de Renda Pessoa Física.” Nota-se que o 

edital fez uma previsão alternativa para os candidatos que por algum 

motivo não pudessem encaminhar a declaração de bens apresentada à 

Receita Federal, dando a opção de entregar uma declaração de bens nos 

moldes do Decreto nº 4.487/2002 e da Instrução Normativa nº 01/2002. Da 

leitura do recurso administrativo apresentado pela Impetrante, observa-se 

que ela menciona a ausência do documento exigido em edital, in verbis: 

“Apesar de ter sido considerado (a) ‘não recomendado (a)’ para 

prosseguir no certame por ausência de um dos documentos listados pelo 

Edital, junta novamente o referido documento neste ato que afirma a banca 

não existir em sua posse, de modo que não representará qualquer 

prejuízo para investigação da idoneidade do candidato. (...) Ademais, não 

se afigura razoável, portanto, desclassificar o (a) candidato por tal razão, 

pois se trata de mera irregularidade formal, passível de convalidação.” 

Verifica-se que a Impetrante por ser isenta de apresentação de 

declaração de IR, apenas juntou uma declaração escrita e assinada de 

isenção nos moldes da Lei nº 7.115/83, porém o edital exigia documento 

diverso e inclusive fez previsão de que tal declaração deveria estar de 

acordo com os moldes do Decreto Estadual nº 4.487/2002, com as 

alterações contidas na Instrução Normativa nº 1/2002. Ao contrário do que 

alega a Impetrante, o documento apresentado não estava nos moldes do 

previsto no item 16.4.2 do edital, caracterizando a ausência da declaração 

de bens. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — 

LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS 

FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — 

PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DOS 

DOCUMENTOS — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — REGULARIDADE. 

Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o 

fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital 

especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, 

bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se 

pode falar em ausência de tempo para sua apresentação. Recurso 

provido. (AI 156539/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, 

Publicado no DJE 25/03/2015) Com estes fundamentos, ausente a 

ilegalidade das normas instituídas em edital ou o seu descumprimento pela 

banca examinadora, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009022-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GARCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por PABLO GARCIA 

COSTA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados na exordial, objetivando a antecipação da tutela jurisdicional 

para que seja determinada a sua imediata nomeação para o cargo Perito 

Oficial Criminal da Politec – Polo Confresa/MT. Conta o Requerente que 

logrou êxito em participar do certame regido pelo Edital nº 001/2013 – 

SAD/SESP/MT, para o cargo de Perito Oficial Criminal – Polo Confresa/MT, 

de código S03 que exigia a formação em Biologia, Farmácia ou Química, 

destinado ao provimento de 03 (três) vagas e cadastro de reserva, 

ficando classificado na 6ª colocação. Alega que foram nomeados 05 

(cinco) candidatos até o vencimento do certame, que ocorreu em 

07/03/2018. Relata que a candidata aprovada em 3º lugar foi removida 

para o polo de Primavera do Leste/MT em 31/08/2015, tendo sido 

convocado o candidato classificado em 4º lugar, porém este não tomou 

posse, o que ensejou a convocação do candidato classificado em 5º lugar 

que tomou posse. Pondera que o candidato aprovado em 1º lugar foi 

exonerado em 13/04/2017 e que era o próximo a ser chamado, porém ao 

requerer sua nomeação, a Administração apenas se limitou a informar que 

as nomeações seguiriam a ordem classificatória. Reforça a necessidade 

de sua nomeação em razão da insuficiência de servidores para o referido 

polo. Com a inicial vieram documentos. É o relatório. Decido. É cediço, por 

força da regra do art. 300 do CPC, que a tutela de urgência deve ser 

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 não se tratam de condições alternativas, mas aditivas, 

sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador. Em análise 

prefacial da questão, própria nesta sede de cognição sumária, não 

vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da 

antecipação de tutela almejada. Alega o Requerente que deixou de ser 

nomeado para o cargo de Perito Oficial Criminal – Polo Confresa/MT, para o 

qual se classificou na 6ª posição, mesmo com a vacância de um cargo 

durante o prazo de validade do certame. Conforme edital de homologação, 

o Requerente foi classificado em 6º lugar, estando, portanto, fora do 

número de vagas para provimento imediato previstas no edital inaugural. 

Nos casos em que o candidato é classificado fora do número de vagas, 

não há o direito líquido e certo à nomeação. A matéria já está consolidada 

pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão 

geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos 

aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela. Presentes os pressupostos, DEFIRO a 

gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do NCPC. Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009060-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELA CANHETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por GIZELA CANHETE DA 

SILVA LEME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, devidamente 

qualificados na exordial, objetivando a antecipação da tutela jurisdicional 

para que seja determinada a sua reclassificação/recondução para a 95º 

posição, considerando-a aprovada dentro do número de vagas prevista 
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em edital para o cargo de Professor Educação Básica – Polo Várzea 

Grande, garantindo a sua nomeação/convocação para o referido cargo. A 

Requerente conta, em resumo, que foi aprovada nas três fases do 

certame regido pelo Edital nº 01/2017/SEDUC para o cargo de Professora 

de Educação Básica/Pedagogia – Polo Várzea Grande/MT. Relata que na 

terceira etapa (avaliação didática) obteve a nota 58 de 100 pontos, e com 

a avaliação quarta etapa, restou classificada na 196º posição. Relata que 

na etapa de avaliação didática não foram utilizados critérios objetivos para 

a avaliação dos candidatos, impedindo que os mesmos soubessem os 

motivos das notas atribuídas, pois não há um gabarito e não há como 

identificar as falhas, havendo a inversão do ônus da prova uma vez que o 

candidato deveria recorrer provando que deveria obter nota maior que 

aquela que lhe foi atribuída. Aduz que as decisões administrativas devem 

ser motivadas, o que não correu in casu, pois não houve a exposição de 

motivos para a atribuição das notas. Sustenta que a utilização de critérios 

subjetivos para a avaliação fez com que sua posição fosse alterada de 

95º (prova discursiva) para 196º após a divulgação da nota da avaliação 

didática, causando-lhe enorme prejuízo. Com a inicial vieram documentos. 

É o relatório. Decido. É cediço, por força da regra do art. 300 do CPC, que 

a tutela de urgência deve ser 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 não se tratam de condições 

alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo 

julgador. Em análise prefacial da questão, própria nesta sede de cognição 

sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da antecipação de tutela almejada. A questão cinge-se na 

alegação da Requerente de que não houve justificativa ou fundamentação 

para a nota que lhe foi atribuída na Avaliação Didática. Analisando o Edital 

nº 001/2017/SEDUC, verifico que os itens 10.12, 10.13 e 10.14 faziam 

previsão dos critérios de avaliação da terceira etapa (avaliação didática), 

não cabendo a alegação de que foram utilizados apenas critérios 

subjetivos para a avaliação. Da mesma forma, o item 13.1 “g”, que trata 

dos recursos administrativos, previa possibilidade de interposição de 

recurso contra o resultado preliminar da avaliação didática. Dos 

documentos acostados, verifico que a Requerente sequer interpôs 

recurso administrativo questionando a nota atribuída ou os motivos que 

ensejaram a atribuição da referida nota. Nesse sentido, não restou 

demonstrada a suposta ilegalidade praticada pelo Requerido ou das 

normas instituídas em edital nesta sede de cognição sumária, portanto 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Presentes os pressupostos, 

DEFIRO a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do NCPC. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004289-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

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:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar 

anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o 

licenciamento do veículo marca/modelo VW/UP, ano/modelo 2014/2015, 

placas QBG - 6927. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. Com o trânsito em julgado e 

observado às formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026652-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA MARIA ALVES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/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. Intime-se NOVAMENTE a autora para que em 15 dias 

cumpra adequadamente a determinação contida no despacho referente ao 

Id. 11719636 , visto que a documentação solicitada não foi carreada aos 

autos, sob pena de extinção. OBSERVAÇÃO: O 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: 1001840-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR FARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (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. A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples 

declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa 

natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a 

ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é 

possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, oportunizo ao autor 

emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando seu holerite e cópia 

da sua declaração de IRPF que, apesar do salário recebido, o pagamento 

das custas processuais e da taxa judiciária poderá acarretar prejuízo em 

seu sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, comprovantes de 

despesas mensais permanentes que atestem a alegada hipossuficiência 

econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE AS CUSTAS E 

DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS 

PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intime-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: 1007167-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

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:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO 
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EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar 

anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o 

licenciamento do veículo Citroen/C3 TENDANCE, 2013/2014, cor Branca, 

Placa OAV-7069, RENAVAM 581702085. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. Com o 

trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. 

P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às providências. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504552-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEY PEREIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LECIDIA PEREIRA RIBEIRO OAB - 626.835.601-25 (REPRESENTANTE)

 

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. Intime-se o credor para cumprir o disposto no artigo 

534, CPC. Em nada sendo requerido, arquive-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: 1035039-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PAES LANDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. A interpretação do art. 99, do CPC, é de que a 

simples declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da 

pessoa natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, é possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Analisando as 

planilhas de arrecadação juntadas pelo Requerente, é possível verificar 

que a média de arrecadação do Cartório garante ao autor valor monetário 

suficiente para arcar com as custas processuais, motivo pelo qual indefiro 

o pedido de gratuidade de justiça. No que se refere ao pedido inicial para 

pagamento das custas ao final do processo, intime-se o autor para que, 

nos termos do art. 2.14.2 da CNGJ, "demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento", no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1007913-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FRANCISCA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo a autora que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas e indique a carreira e o cargo que ocupa na 

Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos do art. 257 do 

CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso. OBSERVAÇÃO: 

O 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: 1007417-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (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, O art. 456, contido no Capítulo II, Seção 14, da CNGC, 

estabelece que: "Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível." Verifica-se que as custas devem ser recolhidas no 

momento da distribuição, salvo se ficar demonstrado o estado de 

hipossuficiência que impossibilite de fazê-la de imediato, o que não restou 

evidenciado nos autos. Assim, indefiro o pedido de recolhimento de custas 

processuais ao final do processo. Intime-se a requerente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290, do CPC. Após, conclusos. 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: 1017289-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE BOTELHO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo a autora que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos 

termos do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, 

concluso. OBSERVAÇÃO: O 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: 1018147-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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. Determino à parte Requerente a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos a planilha de 

cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente 

corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos 

dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, 

desde já, que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples 

cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que 

compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título 

de alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-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: 1035971-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNA BEZERRA RAMOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

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:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar 

anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o 

licenciamento do veículo Citroen/C3 TENDANCE, 2013/2014, cor Branca, 

Placa OAV-7069, RENAVAM 581702085. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. Com o 

trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. 

P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às providências. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011933-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSLENE TERTULIANA RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintende de Gestão Escolar da Secretaria de Estado de 

Educação-SEDUC (IMPETRADO)

Outros Interessados:

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:Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso II do CPC. Sem custas e sem 

honorários. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

cautelas de praxe. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004941-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE DELEGADO DE 

POLÍCIA SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Dessa forma ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, 

somente para corrigir o erro material apontado, fazendo constar como 

parte impetrante Edson Alves Bezerra, sem emprestar-lhe efeito 

modificativo, mantendo incólumes os demais termos da decisão 

embargada. Intimem-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: 1005872-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LINS RIOS OAB - MT23813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

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. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

impetrante (Id.12379859), para que produza seus efeitos legais (art. 200, 

parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1037318-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BLEMER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (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, 
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transcrita:Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso II do CPC. Sem custas e sem 

honorários. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

cautelas de praxe. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017560-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (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. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-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: 1017558-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JOSE PEDRASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (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. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-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: 1015775-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 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. Defiro pleito à ID. 12282709; após concluso. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031671-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LAND (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1031671-25.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 327.096,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PATRICIA LAND Parte 

Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Processo em ordem. Alvará 

eletrônico devidamente assinado, consoante documento em anexo. 

Intimem-se para ciência. Cuiabá-MT, 09 de abril de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844985 Nr: 48761-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ERENILDES DE OLIVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROGUE - OAB:4300 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 882004 Nr: 18014-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:2507/MT

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar o feito, declinando da competência em favor 

da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual 

os autos deverão ser encaminhados, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, 

do Código de Processo Civil, para que sejam apensados à Execução 

Fiscal nº 1019424-12.2017.8.11.0041, conforme requisitado no Ofício nº 

50/2018.Intimem-se.Cumpra-se, com as necessárias alterações na 

distribuição do processo.Cuiabá, 6 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 714937 Nr: 6935-67.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ROCHA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PROCESSO Nº 714937

Requerente: Clarice Rocha Novaes.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

 Vistos e etc,

 Sobre a petição de fls. 208/208-verso, manifeste-se a parte adversa 

acerca da insurgência apresentada pela Defensoria Pública do Estado e 

Mato Grosso, em 15 (quinze) dias, trazendo os documentos 

comprobatórios que entender necessário.

Após, façam-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Às providências.

Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1013382 Nr: 28978-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT

 Embargos à Execução n. 28978-56.2015.811.0041 - Código 1013382

Embargante: Município de Cuiabá

Embargado: José Carlos de Souza Neto

Vistos e etc.

Retornem os autos a escrivania para o cumprimento efetivo do dispositivo 

do édito sentencial prolatado às fls. 52/56 nos embargos de execução.

 Cabe destacar, que o AUTOR possui benesses da tramitação prioritária, 

ficando ressalvada a hipótese do art. 71 da Lei nº 10.741/2003.

 Ultimadas tais providências, façam-me os autos incontinenti conclusos.

Ás providências.

 Cuiabá-MT, 6 de abril de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865492 Nr: 5994-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18026

 ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.

 Vistos e etc.

Trata-se de nova denúncia de descumprimento da decisão que concedeu 

a antecipação de tutela dos efeitos da tutela pretendida, consistente no 

cumprimento da liminar deferida com a maior brevidade possível, caso 

contrário, postula pelo bloqueio de valores na conta única do requerido no 

importe de R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais).

Ante o teor das informações apresentadas pela parte autora às fls. 

224/225, intime-se pessoalmente o requerido SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CUIABÀ, para que se manifeste-se acerca do pedido de 

Bloqueio Judicial no prazo de 72 (setenta e oito) horas, no que se refere 

ao fornecimento do medicamento PREGABALINA 75mg, necessários para 

continuação do tratamento do paciente.

Em seguida, decorrido o prazo assinalado, incontinenti conclusos para 

analisar o pedido de BLOQUEIO DE VALORES.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cumpra-se com urgência, nesta data, inclusive em regime de plantão, se 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1071606 Nr: 56115-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno a Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1201401 Nr: 5106-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO, ALEX 

QUEIROZ DA SILVA, SERGIO DE ANDRADE GUIMARÃES, CÉSAR RIBEIRO 

DE ASSIS, CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES CORONEL, DULCÉZIO 

BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1111943 Nr: 15503-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ROBERTO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 
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fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1117523 Nr: 17698-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANIL EMILIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor do Exequente.Condeno o 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 811180 Nr: 17672-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINO LEANDRO, CLARICE RIBEIRO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 Vistos e etc.

Intime-se o apelado para que, querendo, apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto, dentro do prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste 

juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 838087 Nr: 42812-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Certifico que foi feito a carga rápida para a advogada CAMILLA DE 

ARAUJO BALDUINO MEDEIROS, que permaneceu com o processo além do 

prazo estipulado. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o AUTOR 

para impulsionar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1132604 Nr: 24120-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFRAIM AUGUSTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1218222 Nr: 10933-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVADÁVIA BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1146409 Nr: 30189-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FORTES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 
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a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1111944 Nr: 15504-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO VIEIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1122009 Nr: 19675-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos.

Apesar do teor da certidão de fls. 177, saliento que, no caso concreto, a 

revelia não produz os efeitos previstos no artigo 344 do CPC, por força do 

disposto no artigo 345, II, do referido diploma legal.

Isto posto e com vistas a melhor analisar a questão, determino ao 

Executado que junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia integral 

do Parecer Técnico elaborado pela Controladoria-Geral do Estado em 

virtude do Ofício nº 775/GPG/2015, que versa sobre a recomposição das 

perdas da URV, bem como cópia do Decreto Estadual nº 4.400/94, da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e da Mensagem nº 48/94, que acompanhou o projeto 

da referida lei.

Após a juntada, manifeste-se a parte adversa.

Ao final, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 41005 Nr: 13046-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DE ALMEIDA SOUZA, VANESSA DELMINDA 

ZACARO FONTES, PETERSON ALMEIDA ZACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU CERISARA - OAB:324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA (PROC. ESTADO) - OAB:2478/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTAÇA

PROCESSO Nº 13046-19.2001.811.0041 - CÓDIGO: 41005

Exequente: Claudete de Almeida Souza e outros.

 Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos etc.

Retorne os autos à Contadoria Judicial para elucidar os pontos abordados 

pela parte credora no petitório retro, em relação ao uso como base dos 

cálculos elaborados somente o salário mínimo correspondente a época de 

CZ$ 199.352,00 (cento e noventa e nove mil e trezentos e cinquenta e 

dois cruzeiros), havendo uma única atualização do valor do salário mínimo 

até a presente data.

 Caso seja constatado o erro apontado, determino que seja realizada a 

nova planilha de cálculo tomando como base as atualização e 

modificações do salários mínimos correspondente ao período de vigência, 

demonstrando de forma clara os valores atualizados do crédito, com o fito 

de sanar os vícios apontados pelos exequentes.

 Cabe ressalvar, que os índices de correção monetária e os juros 

moratórios já estão estabelecidos na r.decisão de fls. 1033/1034-verso, 

portanto, para que não haja rediscussão de matéria quantos aos 

parâmetros aplicáveis, deverá a Contadoria Judicial atentar-se aos termos 

explanados na decisão, evitando assim eternização do feito.

Ultimadas tais providências, façam-me os autos incontinenti conclusos.

Ás providências.

 Cuiabá-MT, 6 de abril de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1127161 Nr: 21846-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN VICTOR RODRIGUES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1120927 Nr: 19188-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO PEREIRA PEÇANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 
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de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1218225 Nr: 10934-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MENDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1111938 Nr: 15498-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID MASSUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1111935 Nr: 15495-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILAME ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do 

Exequente.Condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1201401 Nr: 5106-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO, ALEX 

QUEIROZ DA SILVA, SERGIO DE ANDRADE GUIMARÃES, CÉSAR RIBEIRO 

DE ASSIS, CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES CORONEL, DULCÉZIO 

BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 6 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1127161 Nr: 21846-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN VICTOR RODRIGUES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ALLAN VICTOR 

RODRIGUES DE FARIAS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Deixo de determinar o apensamento aos autos principais de código 

842254 em virtude da pluralidade de autores e da incompatibilidade das 

fases processuais, o que acarretaria dificuldade na tramitação dos 

mesmos.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/16, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1120927 Nr: 19188-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO PEREIRA PEÇANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LUIZ PAULO PEREIRA 

PEÇANHA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Deixo de determinar o apensamento aos autos principais de código 

842254 em virtude da pluralidade de autores e da incompatibilidade das 

fases processuais, o que acarretaria dificuldade na tramitação dos 

mesmos.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 13/15, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1071606 Nr: 56115-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SANDRA MARTELLO 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/15, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1122009 Nr: 19675-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MAURICIO NUNES DE 

ARRUDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Deixo de determinar o apensamento aos autos principais de código 

842254 em virtude da pluralidade de autores e da incompatibilidade das 

fases processuais, o que acarretaria dificuldade na tramitação dos 

mesmos.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 15/17, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1111944 Nr: 15504-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO VIEIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por AROLDO VIEIRA DOS 

ANJOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Determino o apensamento aos autos principais de código 842254

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/16, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1111935 Nr: 15495-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILAME ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por WILAME ALVES DE 

ALMEIDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Determino o apensamento aos autos principais de código 842254.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/16, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1111943 Nr: 15503-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ROBERTO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por EDUARDO ROBERTO 

LOPES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Determino o apensamento aos autos principais de código 842254

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/16, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1111938 Nr: 15498-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID MASSUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DAVID MASSUDA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Determino o apensamento aos autos principais de código 842254.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/16, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1218225 Nr: 10934-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MENDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo 

Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição quinquenal 

decorrente da reestruturação das Carreiras Militares por meio da Lei 

Complementar Estadual nº 231/2005; sobre a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em 

regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida; e também sobre a decisão monocrática 

proferida pelo Ministro Celso de Mello no Recurso Extraordinário nº 

984.840/MT, confirmando a aplicabilidade da referida tese aos servidores 

do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cuiabá, 22 de agosto de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1218222 Nr: 10933-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVADÁVIA BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo 

Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição quinquenal 

decorrente da reestruturação das Carreiras Militares por meio da Lei 

Complementar Estadual nº 231/2005; sobre a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em 

regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida; e também sobre a decisão monocrática 

proferida pelo Ministro Celso de Mello no Recurso Extraordinário nº 

984.840/MT, confirmando a aplicabilidade da referida tese aos servidores 

do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1127161 Nr: 21846-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN VICTOR RODRIGUES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo 

Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição quinquenal 

decorrente da reestruturação das Carreiras Militares por meio da Lei 

Complementar Estadual nº 231/2005; sobre a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em 

regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida; e também sobre a decisão monocrática 

proferida pelo Ministro Celso de Mello no Recurso Extraordinário nº 

984.840/MT, confirmando a aplicabilidade da referida tese aos servidores 

do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1122009 Nr: 19675-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo 

Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição quinquenal 

decorrente da reestruturação das Carreiras Militares por meio da Lei 

Complementar Estadual nº 231/2005; sobre a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em 

regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida; e também sobre a decisão monocrática 

proferida pelo Ministro Celso de Mello no Recurso Extraordinário nº 

984.840/MT, confirmando a aplicabilidade da referida tese aos servidores 

do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1071606 Nr: 56115-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo 

Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição quinquenal 

decorrente da reestruturação das Carreiras Militares por meio da Lei 

Complementar Estadual nº 231/2005; sobre a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em 

regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida; e também sobre a decisão monocrática 

proferida pelo Ministro Celso de Mello no Recurso Extraordinário nº 

984.840/MT, confirmando a aplicabilidade da referida tese aos servidores 

do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1218222 Nr: 10933-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVADÁVIA BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 
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- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por RIVADÁVIA BORGES 

NETO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Deixo de determinar o apensamento aos autos principais de código 

842254 em virtude da pluralidade de autores e da incompatibilidade das 

fases processuais, o que acarretaria dificuldade na tramitação dos 

mesmos.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 16/17, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1218225 Nr: 10934-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MENDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JAIME MENDES 

RIBEIRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Deixo de determinar o apensamento aos autos principais de código 

842254 em virtude da pluralidade de autores e da incompatibilidade das 

fases processuais, o que acarretaria dificuldade na tramitação dos 

mesmos.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/15, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1111935 Nr: 15495-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILAME ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo 

Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição quinquenal 

decorrente da reestruturação das Carreiras Militares por meio da Lei 

Complementar Estadual nº 231/2005; sobre a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em 

regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida; e também sobre a decisão monocrática 

proferida pelo Ministro Celso de Mello no Recurso Extraordinário nº 

984.840/MT, confirmando a aplicabilidade da referida tese aos servidores 

do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1133141 Nr: 24269-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira Procuradora do Estado - OAB:5735

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor do Exequente.Condeno o 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183297 Nr: 44898-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA RODRIGUES DE GUSMÃO, WILKER SOARES 

SODRÉ, RONELSON JORGE DE BARROS, ILTON BOTELHO DA COSTA 

CAMPOS, PAULO VITOR BARBOZA DE OLIVEIRA, BRUNO WENDEL DE 

OLIVEIRA DEL BARCO, MARIELLE PAULA VOLTARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, 

PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1158656 Nr: 35371-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO, ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO, 

EDISON CARVALHO JUNIOR, EDDIE METELLO DE SIQUEIRA, CLEBER DE 

SOUZA FERREIRA, EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA, RAMÃO 

CORREA BARBOSA, FERNANDO CORREA MEYER, JOELSON GERALDO 

SAMPAIO, JULIO CESAR SANTANA CUNHA, PEDRO ERALDO DUARTE 

AMORIM, LAYO LOMANTTO DE QUEIROZ, LOURIVAL GOMES DA SILVA, 

MARION SILVA METELLO, RANIE PEREIRA SOUSA, ZOZIMA DIAS DOS 

SANTOS, ZERLY CELESTINO DA SILVA, WAGGMOM OLIVEIRA BONFIM, 

WELINGTON RODRIGUES MENDONÇA, SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 
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fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1175789 Nr: 42381-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO DAS NEVES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor do Exequente.Condeno o 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1175940 Nr: 42461-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO COSTA GOMES, VIVIAN RIZZIOLLI CORREA, 

WALMIR BARROS ROCHA, RHUYTER RODRIGUES SETÚBAL, MARCUS 

VINICIUS AKIRA SAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183288 Nr: 44890-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEORGE AUGUSTO FERNANDES DE JESUS, FLAVIO 

SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 

TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183289 Nr: 44891-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON DAVID ZANETTI, MICHAEL JACKSON 

RODRIGUES ATAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 

TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183290 Nr: 44892-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER RAMOS MARTINI, HERBERT SERRANO PAIVA, 

EVANDRO ALEXANDRE FERRAZ LESCO, MANOEL BUGALHO NETO, 

GRASIELLE PAES SILVA BUGALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, 

TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 
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SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183293 Nr: 44895-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO GONÇALVES DA SILVA, EVANDRO LUIZ 

MARIANO BILHARES, GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, THAIS MARI 

KASPROWICZ DE SOUZA, JULIANO DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 

TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1133141 Nr: 24269-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira Procuradora do Estado - OAB:5735

 Vistos em correição.

1 – Especifiquem as partes acerca das provas que eventualmente ainda 

desejam produzir;detalhando-as e justificando-as sob pena de preclusão.

2 – Após o cumprimento integral desta determinação, certificado o 

decurso do prazo e consertado os autos voltem-me conclusos para 

saneador ou julgamento antecipado.

3 - Intimem-se.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450338 Nr: 22948-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA MARIA SOUZA BARRETO, NEIVA FIGUEIREDO 

NUNES DA CUNHA, NEIVA LEITE DA SILVA, NEIVA MARIA DA SILVA 

FREITAS, NEIZA MARIA LEITE DA SILVA, NELCI ALMEIDA DAMACENA, 

NELCINA PEREIRA GUIMARÃES, SINDICATO DOS TRABALHADORES DE 

ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO, NELCY CHAPADENSE, NELCY 

ALVES BARRETO, NELCY AYRES SIQUEIRA BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853222 Nr: 55938-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO LEITE DE OLIVEIRA, FRANCISCO XAVIER DE 

OLIVEIRA, JAIR ALVES DA SILVA, GIOVANA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 

JOSUÉ TOMAZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017032 Nr: 30581-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, GERENTE DE INFORMAÇÕES 

DO IPVA/SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851402 Nr: 54359-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BERTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - 

OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829193 Nr: 35008-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA PEDRA CAVEQUIA DOS SANTOS, ADRIANA 

CIMITAN, DIRCE TERESINHA SIMIONATO, FRANCISCO MAURO DE 

CARVALHO, IVONE ROHDE, JANE YONE GRUBER SILVA, JOSE ALDAIR 

PINHEIRO, MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO, MARIA DOS 
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ANJOS DE MIRANDA, MOISES VIANA DE MORAIS, PRISCILA GERENTE 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951570 Nr: 713-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA AUXILIADORA ALVES, ROSINA EUGENIA 

DE ALMEIDA FERREIRA, ROSANA MÁRCIA JULIANI DA SILVA, GONÇALO 

FERREIRA ARRUDA, LINA MARIA DE LIMA FILHA, ANA CONCEIÇÃO DE 

ALMEIDA, ARENIL CLEMENTINO DA CONCEIÇAO, MANOEL DOMINGOS 

PINHEIRO DA SILVA, MARCOS ANTONIO DO PRADO, LAUREANO 

BENEDITO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036050 Nr: 39599-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO MIGUEL CALIX 

FILHO Procurador do Munícipio - OAB:9192/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369853 Nr: 6465-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELITA DO NASCIMENTO AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896, LUCAS OLIVEIRA BERNADINO SILVA - OAB:12.027, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, SONIA MARIA 

ALENCAR LOPES - OAB:8168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376833 Nr: 13018-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANÇA, NAIR DE ARAUJO 

FERREIRA MORAES, NAIR DOS ANJOS LIMA AGUIAR, NAIR MARTINS 

REZENDE, NAIR ORMOND MATTIOLI, NAIVA DE SOUZA AMARAL, NALY 

SOARES CARVALHO, NATALINA NONATO DE FIGUEIREDO, NATHALINA 

MARIA DA COSTA AMORIM, NAZITA PRAADO SANTIAGO DE BARROS, 

NEDA JORGE DA CUNHA CALIX, NEILA LOURDES RIBEIRO GONÇALVES, 

NELCINA PEREIRA GUIMARAES, NELCY CHAPADENSE, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840149 Nr: 44568-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENILIO CORREA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE, 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLAVIO DE GODOI 

(PROCURADOR GERAL DA AL/MT) - OAB:P. GERAL AL/MT, 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996272 Nr: 21742-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELOURDES OLIVEIRA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 860112 Nr: 1831-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.936/MT, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 PROCEDIMENTO COMUM

 PROCESSO Nº 1831-89.2014.811.0041

CÓDIGO: 860112

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por COMPANHIA 

DE BEBIDAS DAS AMERICAS – Ambev em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando o reconhecimento 

da improcedência do lançamento de diversos termos de apreensão e 

depósito – TAD.

Em síntese, é o que merece registro.

Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, 

a qual compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.

Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais 

possui competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e 

das ações correlatas.

Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 

suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

O art. 299, caput, do mesmo codex, por sua vez, estabelece o seguinte:

“Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando 

antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal”.

Por corolário lógico da interpretação sistemática dos dispositivos citados, 

conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções Fiscais 

processar e julgar a presente demanda, em observância às normas 

processuais supracitadas e à nítida relação de dependência e 

acessoriedade entre as ações.

Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 64 do CPC/2015.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de Abril de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 852388 Nr: 55198-62.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHETERSON CALAZANS DO 

PRADO DUARTE - OAB:OAB/MT 16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 P R O C E D I M E N T O  C O M U M  P R O C E S S O  N º : 

55198-62.2013.811.0041CÓDIGO: 852388Vistos, etc.Trata-se de Ação 

Cautelar com pedido de concessão de medida liminar proposta por 

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – Ambev em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de medida liminar para que seja a carta de fiança ofertada 

aceita como caução aos créditos tributários originados de diversos 

processos administrativos.Em síntese, é o que merece registro.Nesta 

Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual 

compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas.Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo 

Civil assim dispõe:“Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”.O art. 299, caput, do mesmo codex, por sua vez, estabelece o 

seguinte:“Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, 

quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido 

principal”., DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, 

nos termos do art. 64 do CPC/2015.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 

de Abril de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 880025 Nr: 16778-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.934/MT, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 P R O C E D I M E N T O  C O M U M  P R O C E S S O  N º : 

16778-51.2014.811.0041CÓDIGO: 880025Vistos, etc.Trata-se de Ação 

Cautelar com pedido de concessão de medida liminar proposta por 

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – Ambev em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de medida liminar para que seja a carta de fiança ofertada 

aceita como caução aos créditos tributários originados de diversos 

processos administrativos.Em síntese, é o que merece registro.Nesta 

Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual 

compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas.Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo 

Civil assim dispõe:“Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”.O art. 299, caput, do mesmo codex, por sua vez, estabelece o 

seguinte:“Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, 

quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido 

principal”.conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções 

Fiscais processar e julgar a presente demanda, em observância às 

normas processuais supracitadas e à nítida relação de dependência e 

acessoriedade entre as ações.Diante de todo o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, nos termos 

do art. 64 do CPC/2015.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de Abril de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 895098 Nr: 26579-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHETERSON CALAZANS DO 

PRADO DUARTE - OAB:OAB/MT 16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607 MT

 P R O C E D I M E N T O  C O M U M  P R O C E S S O  N º 

26579-88.2014.811.0041CÓDIGO: 895098Vistos, etc.Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal proposta por COMPANHIA DE BEBIDAS DAS 

AMERICAS – Ambev em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando o reconhecimento de improcedência 

do lançamento de diversos termos de apreensão e depósito – TAD, bem 

como a improcedência dos TAD´s.Em síntese, é o que merece 

registro.Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, exclusivamente, os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 365 de 566



executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, 

com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em 

dívida ativa”.Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de 

Execuções Fiscais possui competência absoluta para o julgamento dos 

executivos fiscais e das ações correlatas.Acerca do tema, o art. 43 do 

Novo Código de Processo Civil assim dispõe:“Art. 43. Determina-se a 

competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta”.O art. 299, caput, do mesmo codex, por 

sua vez, estabelece o seguinte:“Art. 299. A tutela provisória será 

requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente 

para conhecer do pedido principal”.Por corolário lógico da interpretação 

sistemática dos dispositivos citados, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda, em observância às normas processuais supracitadas e à nítida 

relação de dependência e acessoriedade entre as ações.Diante de todo o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, 

nos termos do art. 64 do CPC/2015.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 

de Abril de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 272639 Nr: 3526-25.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTE URBANO, FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN 

- OAB:4605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da parte 

autora para informar CPF e número de conta bancária para transferência 

de valor depositado em conta judicial vinculada a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 17418 Nr: 10865-79.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARACATIÁ MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7.662/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 

5332- A - OAB:5332-A/MT, Brendo Ivan Barbosa Demetri Silva - 

OAB:19083OAB/MT, BRENO FERREIRA ALEGRIA - OAB:11098, 

CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.667/MT, LUANA VASSILASKIS MOURA - 

OAB:8175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS DA AUTORA

DESPACHO: (...) Assim, à luz do princípio da não surpresa (art. 10 do 

CPC/2015), determino a intimação de todos os advogados mencionados na 

certidão de fls. 317 para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, se 

manifestem sobre os honorários sucumbenciais. Cumpra-se.

CERTIDÃO DE FL. 317: Certifico que, às fls. 15/16, os requerentes 

constituíram o Dr. Arnaldo Aparecido de Souza como patrono. Na fase de 

cumprimento de sentença, à fl. 268, este advogado substabeleceu os 

poderes recebidos, sem reserva, a Antonio Alves da Silva Junior e Luana 

Vassilakis Moura.

Ocorre que, à fl. 277, foi juntada nova procuração, onde um dos 

exequentes outorga poderes a Fabíola Cássia de Noronha Sampaio e 

outros para representá-lo.

Do exposto, encaminho os autos conclusos para deliberação quanto à 

identificação do credor dos honorários de sucumbência, calculados à fl. 

308, para a expedição de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 713799 Nr: 7311-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEXTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE CUIABÁ/MT, INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:MT/5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ELDER COSTA JACARANDÁ - 

OAB:OAB/MT 12597, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:4.497/MT

 Fica o Sr . Advogado JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES intimado ) a 

devolver os autos retirados em carga, com prazo expirado, no prazo de 

24 horas, tendo em vista a realização de Correição Ordinária. Favor 

desconsiderar a intimação se já houve devolução dos autos após a data 

de /10/2016. (Publicação efetuada independentemente de despacho, 

conforme as diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – CGJ).

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1000399-02.2018.8.11.0001, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CITAÇÃO]. REQUERENTE: ODENIL DO CARMO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização Por Dano Moral c/c 

Pedido de Liminar ajuizada por Odenil Souza Carmo em face do Estado de 

Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá-MT. 2. Compulsando os autos, verifico a falta do 

recolhimento das custas processuais. 3. Assim, com fundamento no artigo 

321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente 

comprove o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016869-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LACASA MAYA OAB - SP163223 (ADVOGADO)

AMANDA REGIANI ZELI OAB - SP327945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista a interposição dos presentes Embargos à 

Execução Fiscal distribuído por dependência à Ação Executiva nº 

1009678-57.2016.8.11.0041 em tramite por este Juízo, determino que se 

proceda ao devido apensamento, vindo-me a seguir conclusos os autos. 

2. Certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou 

efetivação da penhora nos autos da execução fiscal nº 

1009678-57.2016.8.11.0041. 3. Compulsando aos autos, verifico a 

ausência do recolhimento das custas processuais, razão pela qual 
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determino a intimação da parte embargante para que efetue o seu 

recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 4. Em seguida, renove-se a conclusão. Cuiabá, 08 de junho 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 39108 Nr: 907-13.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Paulo Bellincanta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - SPA/SUNOR/SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como trazer uma cópia da inicial, bem como 

depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco Caixa Econômica, 

Banco: 104, Agência 1695, Conta Corrente 23176-3, CPF: 338.983.166-53, 

não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 38917 Nr: 778-08.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERMANO PLETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA 1ª JUNTA DE JULGAMENTO 

DE RECURSOS (1ª J.J.R.) DO CONSEMA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, depositar o valor de R$ 101,61 referente ao pagamento 

de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JOSÉ REINALDO MENDES DOS SANTOS, Banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente 7864-6, não podendo ser efetuado 

através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados 

são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 38976 Nr: 821-42.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE NORMAS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (SUNOR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias trazer 3 cópias da inicial, bem como depositar o valor de 

R$ 101,61 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30961 Nr: 2407-85.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DUFRAYER FANZERES MONTEIRO 

FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:OAB/MT 

11.441, Mario Olimpio Medeiros Neto

Mario Olimpio Medeiros Neto - OAB:12073

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, para 

devolução dos autos nº 2407-85.2016.811.0082, Protocolo 30961, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28468 Nr: 667-92.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DUFRAYER FANZERES MONTEIRO 

FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vannier Soares 

Pinto - OAB:11441, Mario Olimpio Medeiros Neto

Mario Olimpio Medeiros Neto - OAB:12073

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, para 

devolução dos autos nº 667-92.2016.811.0082, Protocolo 28468, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27840 Nr: 203-68.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

S/A, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Henrique Muller 

Pirovani - OAB:OAB/MT19460, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Vistos.

Instados a se manifestarem acerca da intenção de produzirem provas (fl. 

766), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requereu a designação de 

audiência para que o saneamento do feito seja realizado em cooperação 

com as partes, consoante previsão expressa do art. 357, §3º, do 

CPC/2015, considerando a necessidade de esclarecimentos quanto as 

supostas alterações do projeto do empreendimento, sem a devida 
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comunicação aos órgãos licenciadores.

O ESTADO DE MATO GROSSO (fl. 769) e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (fl. 

806) informaram que não possuem interesse na produção de provas.

Já a requerida ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA requereu a 

produção de prova testemunhal e a realização de inspeção judicial (fls. 

809/810).

Nesses termos, DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL formulado à fl. 766 e DESIGNO audiência para saneamento do 

feito em cooperação com as partes (art. 357, §3º, do CPC/2015) para o dia 

16 de julho de 2018, às 14h.

 Ressalto que as partes deverão trazer e apresentar em audiência o 

respectivo rol de testemunhas (art. 357, §§5º e 6º, ambos do CPC/2015).

Intimem-se as partes, bem como o Superintendente de Licenciamento da 

SEMA/MT.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 499063 Nr: 13303-75.2000.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB/MT 8.848

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ADRIEL CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O, RAFAEL TORRES MOLINA - OAB:24.449/O

 IMPULSIONO estes autos para intimar a Drª PATRICIA GABRYELLE 

ALVES, OAB/MT 20878, para se manifestar no prazo de cinco dia do teor 

do despacho de fls. 1522, cujo teor transcrevo: " Vistos, etc. Intime-se a 

advogada Patricia Gabryelle Alves (OAB/MT n. 20878), via D.J.E, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, aporte aos autos Procuração Ad Judicia 

firmada pelo acusado, eis que irregular a sua representação processual, 

devendo, ainda, informar se doravante permanece na defesa do réu, já 

que o acusado, devidamente intimado para regularizar a sua 

representação processual (fls. 1490/1491), informou a impossibilidade de 

constituir um defensor particular, postulando pela nomeação da 

Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa (Mandado de Intimação e 

Certidão de fls. 1519/1520). Com a manifestação da patrona ou decorrido, 

in albis, o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos para 

análise e deliberação do pedido de revogação da prisão preventiva. Sem 

prejuízo, determino que a secretaria certifique nos autos o eventual 

decurso de prazo para manifestação do advogado Rafael Torres Molina 

(AOB/MT n.24.449/O) (fls. 1491 e 1502). Cumpra-se. Às providências."

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 443024 Nr: 19751-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. JOEL FELICIANO MOREIRA. OAB/MT: 6833

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

14/05/2018, ÀS 14:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Para fins de readequação de pauta, 

marco audiência para o dia 14/05/2018 ás 14h40min, destinada a 

inquirição de 06 testemunhas de acusação, 03 testemunhas de defesa e o 

interrogatório de 01 réu. Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 386137 Nr: 28479-06.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOACIR PITMAN MARTINS DE SIQUEIRA, 

JULIARA MARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888/MT, SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. MÁRCIO SALES DE FREITAS. OAB/MT: 7.888

DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA. OAB/MT: 2863

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 405746 Nr: 10325-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. ADRIANO LUCAS LEITE. OAB/MT: 17.994

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 80/81, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:"Vistos etc. Dê-se vista ao advogado Adriano Lucas 

Leite, a fim de informar se tem interesse na oitiva da testemunha Sandro 

Silva de Jesus. Cumpra-se".

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 469644 Nr: 9553-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HULIO FRANKLIM DA SILVA PEREIRA 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HULIO FRANKLIM DA SILVA PEREIRA 

REZENDE, Cpf: 71173196153, Rg: 09952128, Filiação: Maria Margarida da 

Silva Reende e Durval Pereira Rezende, data de nascimento: 05/03/1981, 

brasileiro(a), natural de Uberaba-MG, solteiro(a), geologo, Telefone 65 

996246694. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 28/07/2016, por volta das 12h00min, no Campus 

da UFMT, situada na Avenida Alziro Zarur, bairro Boa Esperança, nesta 

Capital, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima Pedro 

Henrique Kuwaoka de Almeida, causando-lhe lesões corporais de 

natureza grave.

Despacho: AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9553-69.2017.811.0042 (CÓDIGO: 

469644) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉU:HULIO FRANKLIM DA SILVA 

PEREIRA REZENDEVistos etc.Defiro a cota ministerial de fl. 105.Cite-se o 

réu HULIO FRANKLIM DA SILVA PEREIRA REZENDE por edital, com prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o réu poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a 

partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor 

constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o réu, certifique-se e 

abram-se novas vistas ao Ministério Público.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 04 de 

abril de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 06 de abril de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313924 Nr: 12603-16.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY SABINO, Filiação: Maria Valdete 

Sabino, data de nascimento: 08/03/1991, natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

ajudante de soldador, Telefone 9637-4786. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que compareça em 

audiência designada por este juízo na data de 15/05/2018, às 15h00min

Despacho/Decisão: Vistos etc,Considerando que os autos são 

pertencentes à Meta 2/2018, DESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018 

às 15h00min.Aguarde-se o cumprimento da deprecata (fl. 124) e após, 

oficie-se requerendo a devolução da mesma, devidamente 

cumprida.Requisite-se a testemunha policial Ademilson.Intime-se o 

acusado no endereço constante à fl. 115.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 05 de março de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hyago Gomes da 

Cunha, digitei.

Cuiabá, 06 de abril de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381783 Nr: 23575-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BOMBAZARIO NARDES, RAIMUNDO 

SILVA PÓVOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO BOMBAZARIO NARDES, Cpf: 

92357687134, Rg: 13010336, Filiação: Zuleica Bombazaro e Luiz Adauto 

Bertao Nardes, data de nascimento: 07/08/1981, brasileiro(a), natural de 

Santo Angelo-RS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Réu acima qualificado, para que compareça em 

audiência designada por este juízo na data de 14/05/2018 às 16h30min.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que os autos são 

pertencentes à Meta 2/2018, REDESIGNO a audiência designada à fl. 136 

para o dia 14.05.2018 às 16h30min.Intime-se a vít ima 

Maycon.Requisitem-se as testemunhas policiais.Intime-se o acusado 

ROGÉRIO por edital.Ciência às partes.Expeça-se o necessário.Cuiabá-MT, 

05 de março de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hyago Gomes da 

Cunha, digitei.

Cuiabá, 06 de abril de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488534 Nr: 28002-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDA, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, VANDEILSON ALVES SANTOS. - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 28002-75.2017.811.0042 (CÓDIGO: 488534) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: ANDRÉ FELLIPE DE AMORIM e 

RAFAEL SILVA AGUIAR SENTENÇA Por todo o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada 

pelo Ministério Público Estadual para: - CONDENAR o acusado ANDRÉ 

FELLIPE DE AMORIM, qualificado nos autos, nas sanções descritas no art. 

157, § 3º, última parte, do Código Penal c.c. art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, 

c.c. art. 70, c.c. art. 29, c.c. art. 61, inciso II, alínea “h”, com a aplicação da 

atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal; - 

CONDENAR o acusado RAFAEL SILVA AGUIAR, qualificado nos autos, 

nas sanções descritas no art. 157, § 3º, última parte, do Código Penal c.c. 

art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, c.c. art. 70, c.c. art. 29, c.c. art. 61, inciso II, 

alínea “h”, com a aplicação das atenuantes do art. 65, incisos I e III, alínea 

“d”, todos do Código Penal. 4.1. RÉU ANDRÉ FELLIPE DE AMORIM: TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu ANDRÉ FELLIPE DE AMORIM em 23 (vinte e três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixado o 

valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. A reprimenda será 

cumprida em regime inicial FECHADO conforme o art. 33, § 2º, “a”, do 

Código Penal. Portanto, nego ao acusado ANDRÉ FELLIPE DE AMORIM o 

direto de recorrer em liberdade. 4.2. RÉU RAFAEL SILVA AGUIAR: TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu RAFAEL SILVA AGUIAR em 23 (vinte e três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixado o 

valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. A reprimenda será 

cumprida em regime inicial FECHADO conforme o art. 33, § 2º, “a”, do 

Código Penal. Portanto, nego ao acusado RAFAEL SILVA AGUIAR o direto 

de recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para 

a execução da pena, instruindo-a com as peças, nos termos do que 

dispõe a CNGC. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de abril de 2018. LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito
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6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 408595 Nr: 13242-92.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DE SOUZA MORAES, GILMAR VIEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592/MT

 Ação Penal nº. 13242-92.2015.811.0042

Vistos etc,...

 Considerando o teor da certidão de fl. 486, redesigno o dia 10/04/2018 às 

16h10min para que a vítima Stephani Hirata, compareça em juízo a fim de 

que proceda o reconhecimento fotográfico dos acusados, requerido pelo 

representante do Ministério Público.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 443358 Nr: 20097-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO QUEIROZ PEREIRA, FÁBIO 

ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 9.461

 Processo Crime nº 20097-53.2016.811.0042.

Vistos, etc...

Considerando que não foram arguidas preliminares e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 07/05/2018 às 15h45min 

para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de julho de 2017.

 Suzana Guimarães Ribeiro Araújo

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 403994 Nr: 11616-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO SANTI DA SILVA, MILTON 

ASSUNÇÃO DE SOUZA, ALAN MARCEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, JOCYNEI LUIZ DA SILVA - OAB:19846/O, RICARDO DE 

FREITAS - OAB:13.505, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 INTIMAR OS DRs. DAVI FERREIRA DE PAULA OAB/MT19.193, RICARDO 

DE FREITAS OAB/MT 13.505, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO 

OAB/MT 18.188, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 

28 DE MAIO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 340610 Nr: 306-06.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENON DA SILVA COSTA, REGERIO 

GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 INTIMAR O DR JOEL FELICIANO MOREIRA OAB/MT 6833 DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2018 ÀS 14:00 

HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506608 Nr: 45621-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARUÃ POMPEO AMORIM SOUZA, 

JOSEFER GONÇALVES DA SILVA, WENDER NASCIMENTO CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 (...) Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet em desfavor dos denunciados RAFAEL ARUÃ 

POMPEU AMORIM SOUZA, JOSEFER GONÇALVES DA SILVA e WENDER 

NASCIMENTO CARBONERA. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07/05/2018, às 16:00 horas, para o interrogatório dos 

acusados, inquirição das testemunhas de acusação e defesa. Citem-se os 

acusados dos termos da ação e intimem-se da data do interrogatório. 

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e os advogados dos 

réus Josefer e Rafael, sendo estes, via DJE. Notifiquem-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Requisite-se a apresentação dos 

acusados neste Juízo, para o ato. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506586 Nr: 45599-57.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARUÃ POMPEO AMORIM SOUZA, 

ROSEBETO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323

 (...) Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet em desfavor dos denunciados RAFAEL ARUÃ 

POMPEU AMORIM SOUZA e ROSEBETO DE JESUS. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07/05/2018, às 14:00 horas, para o 

interrogatório dos acusados, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa. Citem-se os acusados dos termos da ação e intimem-se da data 

do interrogatório. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e os 

advogados dos réus, sendo estes, via DJE. Notifique-se o Ministério 

Público. Requisite-se a apresentação dos acusados neste Juízo, para o 

ato.(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 490172 Nr: 29601-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JUNIOR DE ALMEIDA SILVA, CARLA 

RAISSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 
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CRIMINAL - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os 

denunciados CARLA RAISSA DE CAMPOS, RG: 2573567-5 SSP/MT, 

Filiação: Neide Maria de Campos, data de nascimento: 30/06/1993, 

brasileira, natural de Cuiabá/MT, Endereço: Rua Primavera, nº 446, Bairro 

Canjica, Cidade: Cuiabá-MT e IGOR JUNIOR DE ALMEIDA SILVA, RG: 

2648949-0 SSP/MT Filiação: Rosenete Aparecida de Almeida Silva, data de 

nascimento: 22/04/1996, brasileiro, Endereço: Rua S/D, quadra 08, nº 22, 

Bairro Canjica, Cidade: Cuiabá-MT, ambos nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei n° 11343/2006, c/c art. 29, caput, do Código Penal, imputando 

à primeira condenada ainda, a agravante prevista no artigo 61, inciso I do 

Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 491095 Nr: 30521-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY VIEIRA DA SILVA, GIORDAN 

GONZAGA DA SILVA, JOSÉ MARIA SILVA CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCOS FELIPE FERNANDES 

MOTA - OAB:19549/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - 

OAB:19809/O

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

os réus CLAUDINEY VIEIRA DA SILVA, brasileiro, convivente, mecânico, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 06/04/1988, filho de Cláudio Vieira da 

Silva e Maria Helena de Souza, residente e domiciliado à Rua Coqueiral, 

Quadra 18, Casa 07, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, JOSÉ MARIA 

SILVA CARVALHO JUNIOR, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de 

Santa Inês/MA, nascido em 13/01/1993, filho de José Maria Silva Carvalho 

e Domingas Furtado Araújo, residente e domiciliado à Rua H3, bairro Sol 

Nascente, em Cuiabá/MT, e GIORDAN GONZAGA DA SILVA, brasileiro, 

convivente, pedreiro, natural de Belo Horizonte/MG, nascido em 

15/08/1994, filho de Vicente Bento da Silva e Edilene Maria de Jesus Netto, 

residente e domiciliado à Rua Mato Grosso, s/n, Bairro Altos da Serra, em 

Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo 

o último incurso, ainda, no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506613 Nr: 45626-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES, THAYLA 

CRISTINA FLORENCE DA SILVA, JONATAS MENDES ALVARENGA, 

MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, Vitor Lima de Arruda - 

OAB:16.198/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos. (...) Quanto ao acusado MÁRCIO JUSTINO, malgrado o teor das 

certidões de fls. 713 e 722 e e-mail de fls. 717/718, é do conhecimento 

deste juízo que o mesmo se encontra encarcerado no Presídio Militar de 

Santo Antônio do Leverger/MT, já que, assim como neste processo, ele 

está preso nos autos de Código n° 500171; inclusive, esteve presente 

perante este juízo, no dia 23/02/2018, para participar da audiência de 

instrução do referido feito. E ademais, no aludido processo, o mesmo tem 

advogado constituído, a saber: Dr. Adolfo Grassi de Oliveira. Sendo assim, 

determino que a serventia expeça novo mandado de notificação para o 

mencionado acusado, observando-se o local em que o mesmo se 

encontra preso. Ainda, primando pela celeridade processual, intime-se seu 

patrono, via DJE, para apresentar defesa preliminar. (...)Com a juntada da 

defesa do réu Márcio Justino, voltem-me os autos conclusos para 

deliberar quanto ao recebimento da denúncia.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506610 Nr: 45623-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHORDAN BLENDO ALVES NUNES, 

GIVANILDO DA SILVA BENTO, CLEIDE PEREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7562/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos etc.

Diante do julgado do Habeas Corpus Coletivo n° 143641/SP, foi 

encaminhado a este juízo, via Malote Digital, decisão proferida pela Exma 

Sr.ª Des.ª MARIA APARECIDA RIBEIRO, MD Corregedora-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no CIA n° 0019199-98.2018.811.0000 e Ofício 

Circular n° 06/2018/GAB/J-Aux, onde determina que se proceda a revisão 

das prisões cautelares que envolvem mulheres em estado gravídico e/ou 

mães de filhos menores de 12 anos e/ou mães de pessoas com 

deficiência. Por isso, passo a análise dos autos:

Em análise aos autos, verifico que a acusada CLEIDE não tem filhos, 

inclusive, foi essa declaração que ela afirmou durante a audiência de 

apresentação.

Por esta razão, sem maiores delongas, por não preencher os requisitos do 

artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, MANTENHO a 

prisão preventiva de CLEIDE PEREIRA QUEIROZ.

Intimem-se as defesas dos réus para apresentarem seus memoriais finais.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 508635 Nr: 1466-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060/MT

 O MM Juiz proferiu a seguinte deliberação:

 “Vistos,

1. Uma vez que o advogado Luiz Miguel Chami Gattas (OAB/MT 4060), 

constituído nos autos da ação penal em trâmite perante o juízo deprecante, 

não se fez presente neste ato, NOMEIO o Advogado João Carneiro Barros 

Neto OAB/MT 15216 para acompanhar a inquirição da vítima (CPP, artigo 

263).

Em virtude do acompanhamento da audiência para inquirição da vítima, 

ARBITRO em favor do Advogado João Carneiro Barros Neto OAB/MT 

15216 o valor de 1,5 (um e meio) U.R.H (unidade referencial de 

honorários), equivalente a R$ 1.344,76 (mil trezentos e quarenta e quatro 

reais e setenta e seis centavos), conforme Tabela de Honorário da Ordem 

dos Advogados do Brasil da Seccional de Mato Grosso, atualizada em 

fevereiro de 2018.

Anoto que os honorários advocatícios arbitrados em favor do Advogado 

João Carneiro Barros Neto OAB/MT 15216 deverão ser suportados pelo 

acusado Aureo Marcos Rodrigues (CPP, artigo 263, parágrafo único), que 

não ostenta situação de hipossuficiência, haja vista ser pecuarista, 

associado ao fato de que constituiu advogado particular nos autos da 

ação penal em trâmite perante o juízo deprecante.

Assim, intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento dos honorários advocatícios 

arbitrados em favor do Advogado João Carneiro Barros Neto OAB/MT 

15216.

2. Noutro ponto, estando devidamente cumprido e esgotado o objeto da 

missiva, devolva-se ao juízo de origem com as baixas e homenagens de 

estilo.

3. Saem os presentes intimados.

4. Às providências”.

11ª Vara Criminal - J. Militar
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 498118 Nr: 37275-78.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR CEVADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDO 

GERAL DA POLICIA MILITAR DE ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes DOU PROVIMENTO 

para COMPLEMENTAR a decisão do dia 25.10.2017 com base na 

fundamentação acima exposta e MANTER a conclusão pelo indeferimento 

da liminar.Intimem-se.Intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC/2015). Às providências.MURILO 

MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 153133 Nr: 590-19.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar o endereço atualizado de Eduardo Oliveira de 

Souza para fins de expedição de Guia de Execução de medida de 

segurança, conforme sentença de fls. 267/269.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506493 Nr: 45490-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:13.752/MT

 “VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra o réu SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 305, c/c o artigo 70, alínea l, 

ambos do Código Penal Militar.

 Conforme a denúncia (fls. 01/03), no dia 16.12.2017, no período matutino, 

na região metropolitana da Capital, o denunciado exigiu para si, 

diretamente e em razão da função, da vítima Rander Júnio de Castro, 

vantagem indevida.

Segundo a exordial acusatória, na data mencionada, o denunciado e a 

testemunha SD PM Gildney Valério de Souza exerciam o policiamento na 

rodovia MT 251, em frente à Base do 3º Pelotão de Policiamento 

Rodoviário, ocasião em que a vítima Rander Júnio de Castro ali 

compareceu noticiando ao acusado o desaparecimento de um caminhão 

da empresa que trabalhava.

Ressoa que a vítima informou ao denunciado que o aparelho 

GPS/Rastreamento constatou que o referido veículo estava nas 

proximidades daquela Base Militar, razão pela qual o seu patrão a ordenou 

que procurasse auxílio da Polícia Militar.

Consta da denúncia que após ouvir a narrativa do ofendido, o denunciado, 

almejando o recebimento de vantagem indevida, chamou a vítima para um 

local mais isolado e exigiu algo para realizar a diligência, dizendo: “você 

liga para o seu patrão e vê com ele o que ele faz aí...?! Porque eu não 

posso pegar a viatura e sair indo lá deste jeito aqui...! Vê com ele quanto 

que vale a recuperação do caminhão dele...!”, conforme gravação 

acostada aos autos, realizada pela testemunha 2º TEN PM Alcides Mauro 

Dutra.

De acordo com a inicial, a vítima questionou o acusado se ele já não 

recebia o seu salário para fazer o seu serviço, ocasião em que o 

denunciado respondeu-lhe: “eu não vou meter minha cara lá para levar 

bala”, terminado, assim, o atendimento.

Extrai-se da inicial que após tomar conhecimento dos fatos, a testemunha 

SD PM Gilsinei Valério, integrante da mesma guarnição do denunciado, não 

coadunando com a atitude do graduado, comunicou os fatos ao oficial 2º 

TEN PM Alcides Mauro Dutra, o qual procedeu a prisão em flagrante do 

acusado.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão de 

fl. 280.

A denúncia foi recebida em 12.01.2018 (fl. 285), sendo determinado o 

processamento da ação penal perante o Conselho Permanente de Justiça.

Informações prestadas ao Relator do Habeas Corpus n° 

1014382-08.2017.8.11.0000 às fls. 288/289.

Em sessão realizada no dia 17.01.2018, o réu foi formalmente citado, 

tendo sido inquiridas as testemunhas 2º TEN PM Alcides Mauro Dutra, SD 

PM Gildney Valério de Sousa e o 3º SGT PM Marcos Adalberto de Sousa. 

Na ocasião, foi realizado o interrogatório do réu, bem como indeferido o 

pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 301/306).

À fl. 333, foi indeferido o pedido de diligências efetivado pela defesa na 

fase do artigo 427 do CPPM (fls. 365/368), da qual o acusado interpôs 

Recurso em Sentido Estrito, que não foi recebido por falta de previsão 

legal, conforme decisão de fls. 426/427.

 Em sede de memoriais (fls. 369/391), o Parquet pugnou pela procedência 

da denúncia, requerendo a condenação do denunciado Sebastião 

Inocente das Chagas pela prática do delito previsto no artigo 305, c/c o 

artigo 69, in fine, c/c artigo 70, inciso II, alínea l, todos do Código Penal 

Militar.

Aberto o prazo para a apresentação das alegações escritas, a defesa do 

acusado protocolou pedido de revogação da prisão preventiva e requereu 

a oitiva extemporânea da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção, sob o 

argumento de que ela evidenciaria fato novo que poderia influir na decisão 

a ser exarada por este Juízo. Na ocasião juntou ata notarial e mídia 

audiovisual constando as declarações prestadas pela referida testemunha 

(fls. 430/449).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de 

revogação da prisão preventiva e não se opôs a oitiva da testemunha 

Tarcísio Pinto de Assunção, desde que, para o mesmo ato, fossem 

também inquiridos os policiais militares TEN PM Alcides Mauro Dutra e SD 

PM Gildney Valério de Souza, para confronto dos depoimentos.

Foi designada sessão para análise do pleito para o dia 21.03.2018. 

Todavia, o ato não se realizou a pedido da defesa, que requereu a 

redesignação da audiência, conforme fls. 524/526.

Informações prestadas ao Relator do Habeas Corpus n° 

002827-57.2018.8.11.0000 às fls. 558/566.

 Foi designada nova audiência para o dia 23.03.2018, tendo sido, na 

oportunidade, indeferido o pleito de revogação da prisão preventiva e 

acolhido o pedido de conversão do julgamento em diligência, reabrindo-se 

a instrução, com a oitiva das testemunhas Tarcísio Pinto de Assunção, 

TEN PM Alcides Mauro Dutra e SD PM Gildney Valério de Souza. Na 

ocasião, o réu foi reinterrogado (fls. 608/620).

 Informações complementares foram prestadas na mesma data ao Relator 

do Habeas Corpus n° 002827-57.2018.8.11.0000 (fl. 622).

 A defesa apresentou alegações finais requerendo, preliminarmente, a 

nulidade do processo em face: a) da ilegalidade da gravação realizada no 

Posto Miriam no dia 16.12.2018 pelo TEN PM Alcides Mauro Dutra; b) da 

parcialidade do Conselho Permanente de Justiça; c) do flagrante 

preparado/forjado; d) do aliciamento da vítima pelo SD PM Gildney Valério 

de Souza para confirmação do fato em Juízo e e) do cerceamento de 

defesa, diante da não requisição dos oficiais junto ao Comando da Polícia 

Militar para comprovar as declarações do TEN PM Alcides Mauro Dutra.

No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea 

a ou e, do Código de Processo Penal Militar, conforme fls. 629/670.

Foi designada sessão de julgamento para a presente data.

Nesta sessão, o Ministério Público e a defesa ratificaram as alegações 

finais escritas.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, em relação à preliminar suscitada pela defesa, de nulidade 
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do processo em razão de suposto aliciamento da vítima Rander Júnio de 

Castro por parte do SD PM Gildney Valério de Souza para que ela 

confirmasse os fatos em Juízo, esta se confunde com o mérito e com ele 

será analisado.

Quanto à preliminar de nulidade dos autos em face da parcialidade do 

Conselho Permanente de Justiça, não assiste razão à defesa, já que a 

exceção de suspeição deve ser oposta em momento oportuno, nos termos 

do artigo 407 do Código de Processo Penal e não em sede de alegações 

escritas.

 Ademais, foi oportunizada à defesa a arguição da exceção mencionada, 

conforme item VIII da decisão de fl. 285 e não houve manifestação, 

estando, portanto, precluso o pleito.

Outrossim, impende consignar que o mandato do Conselho de Justiça que 

instruiu o processo já se findou e o colegiado se renova a cada trimestre, 

conforme artigo 24 da Lei n. 8.457/92, de modo que o julgamento será 

realizado pelo Conselho Permanente de Justiça constituído para o segundo 

trimestre de 2018, composto de membros distintos daquele Conselho.

A preliminar de nulidade dos autos por cerceamento de defesa em virtude 

de ter sido indeferido o pleito de requisição junto ao Comando Geral da 

Polícia Militar para que os oficiais apontados às fls. 327/331 

comprovassem as declarações prestadas pelo TEN PM Alcides Mauro 

Dutra também não prospera, pois, como explicitado na decisão de fl. 333, 

a diligência pleiteada não tem utilidade para a elucidação da verdade, na 

medida em que a opinião de terceiros sobre condutas pretéritas do réu 

não possui relevância para a apuração dos fatos objeto da persecução 

penal.

De outra feita, sendo desnecessária a diligência para o esclarecimento da 

verdade, o seu indeferimento não gera nulidade.

Neste sentido:

“Correição Parcial. Homicídio e lesão corporal. Preliminar de 

intempestividade. Indeferimento de prova pericial. Preliminar de 

intempestividade suscitada pela Juíza-Auditora. Incabível a hipótese 

recursal afirmada pela magistrada — Recurso em Sentido Estrito, pois não 

se enquadra na situação descrita no art. 516, alínea g, do CPPM. Ademais, 

não existe previsão do cabimento de recurso em sentido estrito contra a 

decisão que indeferiu o pedido de diligência. Preliminar rejeitada. Decisão 

unânime. O indeferimento do pleito de produção de prova pericial não tem 

o condão de macular o princípio constitucional da ampla defesa, sendo 

perfeitamente legal. Ao se configurar a hipótese prevista no art. 315, 

parágrafo único, do CPPM, salvo no caso de exame de corpo de delito, o 

juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento 

da verdade. A decisão judicial de indeferimento de prova pericial, que 

nada acrescenta aos autos, não se vislumbra a ocorrência de error in 

procedendo na decisão da Juíza-Auditora. Correição indeferida. Decisão 

unânime”. (CP 902420117030203, Relator Ministro Gen Ex Reymundo 

Nonato de Cerqueira Filho, Julgado em 02.12.2011)

Melhor sorte não assiste à defesa do réu no que tange à preliminar de 

nulidade em razão de suposta ilegalidade na gravação realizada pelo TEN 

PM Alcides Mauro Dutra no Posto Miriam no dia 16.12.2017.

No presente caso, é preciso diferenciar interceptação telefônica de 

gravação telefônica.

Na interceptação telefônica, a captação da conversa é feita por um 

terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores e necessita de 

autorização judicial.

Já a gravação telefônica realizada nos mesmos moldes, como ocorre no 

caso dos autos, não configura qualquer ilegalidade e prescinde de 

autorização judicial, uma vez que não se submete aos ditames da Lei n. 

9.296/96, podendo ser utilizada como prova em Juízo.

A jurisprudência é firme neste sentido, tendo, inclusive, sido reconhecida 

a legalidade deste tipo de prova em repercussão geral pelo Supremo 

Tribunal Federal, conforme julgado abaixo colacionado:

“AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos 

interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência 

reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário 

provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente 

em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem 

conhecimento do outro”. (RE 583937 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR 

PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 

PP-01741 RTJ VOL-00220-01 PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 

181-194 )

No que pertine à tese de nulidade em face de flagrante preparado pelos 

policiais militares TEN PM Alcides Mauro Dutra e SD PM Gildney Valério de 

Souza, também não merece guarida.

O flagrante preparado ou provocado é aquele em que a prisão em 

flagrante decorre de uma indução ou instigação para que alguém pratique 

o crime, objetivando, desse modo, a efetivação da prisão.

Não é o que ocorre no presente feito.

Com efeito, o delito de concussão é crime formal e consuma-se com a 

mera exigência da vantagem indevida. No caso dos autos, o SD PM Valério 

tomou ciência do crime após a sua ocorrência, por meio da vítima e do 

mototaxista, e o TEN PM Dutra foi informado dos fatos horas depois pelo 

mencionado policial.

Assim, não haveria como os policiais militares SD Valério e TEN PM Dutra 

prepararem ou forjarem o flagrante, pois o crime já havia se consumado 

em momento anterior, não havendo que se falar em nulidade nesse ponto.

Desse modo, REJEITO as preliminares aventadas pela defesa do réu.

É como voto”

A seguir, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de Justiça 

para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP BM EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS 

ACENDINO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM KLEBER DE PAULA E SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM RUI OLIVEIRA TELES JÚNIO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR MAJ PM FERNANDO GIROTO SANTIAGO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Após, o MM. Juiz de Direito do Juízo Militar passou a proferir seu voto de 

mérito nos termos que seguem.

No que tange ao mérito, compulsando os autos, constata-se que a 

materialidade da conduta criminosa está satisfatoriamente comprovada por 

meio da portaria de instauração de fl. 05, pela escala de serviço de fl. 49, 

pela gravação constante no pen drive mencionado à fl. 101, bem como 

pelas declarações prestadas pelas testemunhas durante a instrução 

processual.

Com relação à autoria, o réu negou que tenha exigido para si qualquer 

valor da vítima Rander Júnio de Castro, afirmando que ela, acompanhada 

de outra pessoa que não soube declinar o nome, compareceu ao Pelotão 

tão somente para relatar que o caminhão da empresa que trabalhava 

estava desaparecido e que o rastreador indicava que o veículo estava na 

região do Coxipó do Ouro, nesta cidade.

O réu asseverou que, em nenhum momento, a vítima solicitou que a 

guarnição fosse localizar o veículo, afirmando que a testemunha SD PM 

Valério estava ao seu lado quando tudo ocorreu.

Ponderou que pediu que a vítima aguardasse, pois o adjunto de dia SGT 

PM Adalberto e o CB PM Santana já estavam chegando, justificando que 

em quatro pessoas seria mais seguro realizar a diligência.

Afirmou que o ofendido ficou do outro lado da pista e que ele viu o 

momento em que a guarnição do graduado chegou, mas não foi falar com 

o SGT Adalberto, não sabendo o exato momento em que a vítima deixou o 

local, já que após comunicar o fato ao adjunto, continuou a preencher a 

notificação da ocorrência que estava atendendo antes dela chegar.

Todavia, a testemunha SD PM Gildney Valério de Sousa, em Juízo, 

asseverou que, no momento em que ele e o acusado estavam fazendo 

abordagens na Rodovia MT 251, a vítima chegou acompanhada de um 

mototaxista, comunicando que possivelmente o caminhão da empresa que 

trabalhava tinha sido furtado, pois não estava conseguindo falar com o 

motorista e o rastreador apontava que o veículo estava no km 21 da 

estrada do Coxipó do Ouro.

Ponderou que após a vítima relatar os fatos, o acusado chamou os dois 

(ofendido e mototaxista) para conversar em um local mais afastado da 

pista e, quando retornou, lhe afirmou que a vítima queria que ele fosse 

atrás de um caminhão, o que contraria a versão do réu de que o ofendido 

queria apenas comunicar os fatos.

O SD PM Valério afirmou que continuou fazendo as abordagens e, logo em 

seguida, a vítima e o mototaxista passaram por ele bem rápido, ocasião em 

que questionou se iriam buscar o caminhão, ao que aquela respondeu que 

não, pois “não ia dar para pagar pelo serviço”.
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Relatou que a vítima lhe afirmou que o acusado cobrou para ir até o local 

onde o caminhão estava, dizendo que “não ia tomar tiro de graça na cara”. 

Asseverou que anotou o telefone do ofendido e ao chegar ao CISC 

Planalto para registrar uma ocorrência de embriaguez ao volante, 

comunicou o fato ao oficial de dia pelo aplicativo whatsapp.

O 2º TEN PM Alcides Mauro Dutra declarou que, por volta das 11h30min, 

determinou que o réu fosse buscar o almoço da guarnição, ocasião que 

oportunizou ao SD PM Valério que lhe relatasse os fatos noticiados via 

whatsapp. Aludiu que entrou em contato com a vítima e ela confirmou que 

o acusado teria lhe pedido dinheiro para localizar o caminhão, alegando 

que o ofendido descreveu os fatos da mesma maneira que o SD Valério 

havia lhe relatado.

Ponderou que solicitou que a vítima fosse até o Batalhão, mas ela se 

recusou, alegando receio do réu. Diante da negativa, foi ao seu encontro 

em um posto de combustível localizado na cidade de Várzea Grande 

(Posto Miriam), onde ela novamente confirmou a versão de que o réu teria 

lhe pedido dinheiro para localizar o caminhão.

Asseverou que gravou a conversa que teve com a vítima e comunicou a 

Corregedoria da Polícia Militar para providências, tendo sido orientado pelo 

departamento a proceder à prisão em flagrante do réu.

O oficial adjunto 3º SGT PM Marcos Adalberto de Sousa declarou que o 

réu lhe afirmou que um cidadão havia comparecido no destacamento e lhe 

informado sobre o sumiço de um caminhão, asseverando que ele 

retornaria para falar consigo, o que não ocorreu.

Afirmou que ficou sabendo dos fatos pelo oficial, 2º TEN PM Alcides 

Mauro Dutra, bem como que, em nenhum momento, foi solicitado para 

prestar algum tipo de apoio.

Impende consignar que na gravação feita pelo 2º TEN PM Alcides Mauro 

Dutra, no momento em que conversava com a vítima no posto de 

combustível (pen drive – fl. 29), esta deixou claro que o réu solicitou 

vantagem indevida para ir até o local onde o caminhão da empresa em que 

presta serviço possivelmente se encontrava. No vídeo, a vítima aduz que 

o réu lhe afirmou que “não podia pegar a viatura e ir lá desse jeito”. Aduziu 

que o réu pediu que ela ligasse para o seu patrão e verificasse com ele 

quanto valia a recuperação do veículo, lhe dizendo que “não ia meter a 

cara lá para tomar bala”.

A vítima relatou durante a gravação que o réu a afastou do SD Valério no 

momento em que foi comunicar os fatos na base do 3º Pelotão da PM, 

confirmando a versão dada por este, de que a vítima e a pessoa que a 

acompanhava foram afastadas pelo acusado para conversarem a sós.

Com efeito, apesar do réu negar veementemente em Juízo a prática do 

delito, verifica-se que a palavra da vítima e das testemunhas se mostra 

plausível, coerente e se apoia nos demais elementos colhidos durante a 

instrução, devendo, desta forma, sobrepor-se à negativa do acusado.

 Nesta esteira, convém registrar que o réu afirmou que a vítima não 

solicitou que ele fosse tentar localizar o caminhão, comparecendo ao local 

apenas para relatar os fatos. Entretanto, tal versão não é crível, pois não 

faz sentido uma pessoa comunicar o desaparecimento de um veículo de 

alto valor à Polícia Militar e não requerer nenhuma medida para 

recuperá-lo.

 Ademais, o réu não soube explicar porque pediu para a vítima aguardar a 

guarnição do oficial adjunto de dia 3º SGT PM Marcos Adalberto de Sousa 

chegar para dar apoio à busca, se o que a vítima queria era, segundo o 

acusado, tão somente, relatar os fatos, e isso já o teria feito ao réu.

Outrossim, a alegação de que a testemunha SD PM Gildney Valério de 

Sousa teria inventado tudo isso porque, desde o início do expediente, 

aparentou ter certa antipatia pelo réu, não convence, na medida em que o 

próprio acusado afirmou em Juízo que não conhecia a testemunha e que 

era o primeiro dia que trabalhava com ela.

 Frise-se que a estória de perseguição pelo 2º TEN PM Alcides Mauro 

Dutra também não é crível, já que o réu relatou que ambos tiveram uma 

“discussão ideológica” no ano de 2004, ou seja, há quatorze anos, não 

sendo este motivo plausível para justificar a suposta trama alegada pelo 

acusado, entre o oficial e o SD PM Valério.

Impende consignar que, a pedido da defesa do acusado, foi reaberta a 

instrução processual e inquirida a testemunha Tarcísio Pinto de Assunção. 

Entretanto, a referida testemunha não trouxe elementos que pudessem 

alterar a verdade dos fatos até então apurados, na medida em que 

apresentou versão que destoa das declarações prestadas pela vítima em 

Juízo, bem como do testemunho dos policiais militares responsáveis pela 

prisão em flagrante do réu.

A referida testemunha relatou que o réu não pediu nenhuma vantagem à 

vítima, pois esteve ao lado dela o tempo todo e não ouviu tal exigência. 

Ponderou que só soube da prática da conduta ao ser procurada por 

familiares do acusado e que, no dia dos fatos, o SD PM Valério tão 

somente pediu o seu cartão de identificação.

Registre-se que, apesar de se lembrar de detalhes ocorridos no dia dos 

fatos, a exemplo de um despacho feito em uma encruzilhada pela qual 

passou com a vítima, não soube precisar a quantidade de vezes que ligou 

para o ofendido, tampouco quando e quantas vezes foi ao escritório do 

patrono do réu, de modo que a sua palavra não possui credibilidade.

 De outra feita, inquirida na Comarca de Patrocínio/MG (fls. 474/505), a 

vítima afirmou que o réu lhe exigiu vantagem indevida quando lhe pediu 

para ligar para o seu patrão e verificar com ele quanto valia a recuperação 

do caminhão dele, que estava desaparecido.

A vítima declarou perante aquele Juízo que o acusado lhe disse que não 

iria “de graça” atrás do caminhão do patrão dela, ressaltando que recebeu 

uma ligação do mototaxista Tarcísio Pinto de Assunção no dia em que iria 

prestar seu depoimento judicial, tendo este lhe solicitado que mudasse a 

versão do seu depoimento e dissesse que tudo não teria passado de um 

engano.

O ofendido relatou, ainda, que não obstante não saber precisar se o 

mototaxista Tarcísio Pinto de Assunção ouviu a exigência feita pelo 

acusado, quando se dirigia com ele ao local onde o caminhão 

supostamente se encontrava, sem o auxílio da Polícia Militar, comentou 

com a referida testemunha acerca do pedido feito pelo réu.

Desse modo, além da vítima ratificar a exigência indevida feita pelo 

denunciado, confirmando a versão contida no vídeo gravado pelo TEN PM 

Dutra, afirmou que a testemunha Tarcísio Pinto de Assunção também tinha 

conhecimento da conduta perpetrada pelo réu, bem como que ela tentou 

alterar a verdade dos fatos, pedindo que modificasse a sua versão 

perante o Juízo da Comarca de Patrocínio/MG.

Convém registrar que, reinquiridos, os policiais militares SD PM Gildney 

Valério de Souza e TEN PM Alcides Mauro Dutra ratificaram as 

declarações prestadas na sessão de instrução realizada no dia 

17.01.2018, de modo que o depoimento da testemunha Tarcísio Pinto de 

Assunção só se coaduna com a versão inverídica do réu.

Conforme se vê dos autos, a vítima Rander Júnio de Castro não foi aliciada 

pelo SD PM Valério para confirmar os fatos em Juízo e tampouco há 

conluio entre este e o TEN PM Dutra no sentido de forjar um flagrante para 

incriminar o acusado, tendo os policiais militares adotado as providências 

a partir do fato ocorrido, qual seja, a exigência de vantagem indevida pelo 

réu para praticar ato de ofício.

Registre-se que, em se tratando de crime de concussão, geralmente 

praticado na clandestinidade, a palavra da vítima é passível de total 

credibilidade, mormente quando corroborada pelos demais elementos que 

compõem o conjunto probatório carreado aos autos.

Ademais, o crime previsto no artigo 305 do Código Penal Militar é crime 

formal e consuma-se com a simples exigência da vantagem indevida, 

pouco importando o recebimento da vantagem, que é mero exaurimento da 

conduta.

Assim sendo, amplamente demonstradas a materialidade e a autoria 

delitiva, o réu deve ser condenado pela prática do crime de concussão, 

previsto no artigo 305 do Código Penal Militar.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência, 

CONDENO o réu SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, qualificado nos 

autos, nas penas do artigo art. 305 do Código Penal Militar.

 Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, 

passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 69 do Código Penal 

Militar.

A pena prevista para o crime do artigo 305 do Código Penal Militar é de 

reclusão, de dois a oito anos.

 Analisando as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar, 

constata-se que a gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se 

verificam elementos para avaliar a personalidade do réu. As 

consequências do delito e a extensão do dano não transcendem o 

resultado típico. Os meios empregados e o modo de execução do crime 

não devem ser valorados negativamente. Os motivos do crime estão 

ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido. Os antecedentes não 

podem ser utilizados para exasperar a pena, conforme preconiza a 

súmula 444 do STJ.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

02 (dois) anos de reclusão.

Verifica-se presente a circunstância agravante disposta no artigo 70, 
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inciso II, alínea l, do Código Penal Militar, já que o réu estava em serviço, 

razão pela qual, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), conforme art. 

73 do referido Código, alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 04 

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pena que torno 

definitiva, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou 

agravantes, causas de aumento ou diminuição.

A pena será cumprida no regime aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, 

do Código Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea a, 

do Código de Processo Penal Militar.

Tendo em vista que foi aplicado regime menos severo que a situação que 

atualmente se encontra o réu, concedo-lhe o direito de recorrer em 

liberdade. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA.

Inviável a suspensão da pena imposta em face do que dispõe o art. 606 do 

Código de Processo Penal Militar.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III CF/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação Estadual e Federal;

c) expeça-se guia de execução penal definitiva, nos termos do CNGC;

d) conforme art. 125, § 4º da Constituição da República, encaminhe-se 

cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça informando acerca da 

condenação do réu, para fins do art. 102 do CPM.

Às providências.

É como voto”.

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de 

Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP BM EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS 

ACENDINO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM KLEBER DE PAULA E SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM RUI OLIVEIRA TELES JÚNIO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR MAJ PM FERNANDO GIROTO SANTIAGO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e 

gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho 

Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do 

MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, OS 

JUÍZES MILITARES MAJ PM FERNANDO GIROTO SANTIAGO, CAP PM RUI 

OLIVEIRA TELES JÚNIOR, CAP PM KLEBER DE PAULA E SILVA e CAP BM 

EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO, POR UNANIMIDADE, 

REJEITARAM AS PRELIMINARES ALEGADAS PELA DEFESA e, NO 

MÉRITO, JULGARAM PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR O RÉU 

SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, pela prática do crime previsto no 

artigo 305 do Código Penal Militar, à pena privativa de liberdade de 02 

(dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a 

ser cumprida em regime aberto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 323727 Nr: 3001-64.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação do Réu na 

pessoa de seu Advogado, para manifestar, no prazo de 05 (cinco)dias 

sobre a atual lotação da testemunha Agnaldo Marciano da Silva, informada 

pela Gestão de Pesoas da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, qual 

seja, 7º Comando Regional com sede na cidade de Tangará da Serra/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506493 Nr: 45490-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:13.752/MT

 “VISTOS ETC.

Expeça-se o alvará de soltura na forma constante do julgamento.

Publicada em audiência. Registre-se. Os presentes saem intimados.

Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se às comunicações e 

baixas necessárias.

Após arquivem-se.

 Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, 

SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928

 VISTOS ETC.

Em cumprimento à decisão exarada nos autos da exceção de suspeição 

n° 18842/2018 em anexo, SUSPENDO o trâmite da presente ação penal até 

o deslinde da exceção oposta.

Por conseguinte, CANCELO o ato instrutório designado para o próximo dia 

9.4.2018.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 441890 Nr: 18520-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 17889

 VISTOS ETC.

Conceda-se vista dos autos ao Ministério Público para 

ciência/manifestação acerca dos documentos juntados às fls. 274/277 e 

da certidão de fl. 280.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 441890 Nr: 18520-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 
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OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 17889

 VISTOS EM CORREIÇÃO.I. Havendo nos autos material probatório mínimo 

e potencialmente apto a deflagrar a persecução penal, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código de 

Processo Penal Militar (CPPM) e inocorrentes as hipóteses do artigo 78 do 

mesmo Codex.II. A ação penal será processada perante o CONSELHO 

PERMANENTE DE JUSTIÇA.III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO 

do(a,s) acusado(a,s). Sendo o caso, requisite-se o(a,s) acusado(a,s) na 

forma da lei para que compareça(m) pessoalmente na Secretaria desta 

Vara Militar a fim de ser(em) citado(a,s). No momento da citação o(a,s) 

acusado(a,s) deverá(ão) indicar defensor constituído ou manifestar o 

desejo de ser(em) assistido(a,s) pela Defensoria Pública, devendo a 

Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, 

sempre que possível, indicar os motivos pelos quais o(a,s) acusado(a,s) 

não tenciona(m) contratar defensor.IV.(...) .VI. De outra feita, seguindo a 

orientação do STF no HC 127900 (Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 

julgado em 3.3.2016, divulgado 2.8.2016 e publicado 3.8.2016), o(s) 

interrogatório(s) do(a,s) acusado(a,s) se dará ao final da instrução 

processual.VII. DESIGNO sessão de instrução para oitiva das testemunhas 

arroladas pela acusação para o dia 26.4.2018, às 16h.VIII. Desde já 

faculto à defesa, a partir da intimação desta até 3 (três) dias após a 

sessão de instrução, arrolar suas testemunhas, bem como oferecer prova 

documental, nos termos do § 4º do art. 457, do CPPM.IX. Para a realização 

do ato designado: a) Requisitem-se todos os servidores públicos, na 

forma da lei; b) Testemunhas militares deverão ser requisitadas para 

comparecer a sessão, independentemente do local em que estejam; e c) 

Expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para oitiva de testemunha(s) civil(s) 

eventualmente arrolada(s) na denúncia e residente(s) em outra(s) 

Comarca(s).X. Intimem-se.XI. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 441890 Nr: 18520-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 17889

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro, remeta-se o presente feito ao 

Ministério Público, a fim de proceder a inclusão dos autos ao Sistema 

Apolo Eletrônico.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 441890 Nr: 18520-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 17889

 Vistos, etc.

Considerando a manifestao ministerial de fls. 52, encaminhe-se os autos à 

distribuição para a sua devida regularização.

Cumpra-se.

Após, concluso.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 509837 Nr: 2568-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON PANDURO SILVA, LUAN ALVES 

SANTOS, LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público.

DEFIRO as diligências requeridas na cota Ministerial de fls. 08/09.

Para tanto, expeça-se o necessário para atendimento, apensando ao 

presente feito os autos de Cód. 509137.

Em seguida, retornem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 464961 Nr: 38144-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDS, JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, Kaio Gabriel P Gomes - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, SILMARA ENORÉ DE MORAIS 

CORTEZ - OAB:19249/MT

 DETERMINO, por primeiro, que seja realizado pela equipe do Serviço 

Social do Fórum da Capital o LAUDO SOCIAL, no prazo de 10 (dez) dias, o 

qual deverá responder preferencialmente os seguintes questionamentos e 

elucidar a circunstância abaixo:1 – No período em que a acusada Juliene 

encontra-se foragida da justiça (dezembro/2017 até o momento), o menor 

L.B.M.A esteve sob os cuidados de quem? Da própria acusada ou de 

terceiros?2 – O pai biológico do menor é presente na sua 

criação/educação?3 – Os avós maternos e/ou paternos do menor L.B.M.A 

são presentes na sua criação/educação?4 – Existe informação a respeito 

de eventual causa de suspensão ou destituição do poder familiar da 

acusada?5 – Obter informações com vizinhos e/ou estabelecimento de 

ensino em que o menor estiver matriculado acerca do seu relacionamento 

com a requerente.Para tanto, expeça-se o necessário, instruindo o ofício 

com cópia do documento de fl. 258 e dos endereços existentes nos autos 

com relação à acusada, para fins de realização da investigação 

social.Com o laudo nos autos, dê-se nova vista dos autos ao MP e à 

Defesa para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias.Em 

seguida, voltem-me os autos conclusos.No mais, certifique-se se a nova 

defesa tomou providências para regularização da defesa preliminar 

apócrifa apresentada em favor da ré JULIENE MOURA MENDES e, sendo 

negativo, intime-a novamente para fazê-lo, consignando o prazo de 

48h.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 467347 Nr: 7218-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALY THAYNA RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOAO RICARDO BURGOS PINHEIRO - OAB:, 

UNIC-BEIRA RIO - OAB:

 Vistos, etc.Considerando que a defesa entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 110/111), concluo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta da denunciada, inocorrendo quaisquer 

das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 

11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do “in dubio pro 
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societate”. Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 

do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando a denunciada NATALY THAYNA 

RIBEIRO DE SOUZA como incursa nos artigos da “lex repressiva” nela 

mencionados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/04/2018, às 14:40 horas, para o interrogatório da acusada e inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa. Para o ato, intime-se a acusada, 

as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se 

ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 316751 Nr: 15866-56.2011.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO MOLINA DOS SANTOS, 

ENEVAILSON BARBOSA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Ação Penal n. 15866-56.2011.811.0042 - 316751Vistos, etc.Analisando 

detidamente os autos, verifico que na r. sentença de fls. 267/282 foi 

determinada a devolução ao respectivo proprietário dos bens 

apreendidos, incluindo-se uma motocicleta e dinheiro em espécie.A 

certidão de fl. 297 e 298 se mostra confusa ao constar o interesse 

manifestado pelos réus na restituição de seus bens, na medida em que 

informa apenas o encaminhamento dos réus ao setor de apreensão, sem, 

contudo, constar a efetiva devolução dos bens/pertences aos 

proprietários.Em vista disso, DETERMINO que complemente o conteúdo da 

certidão de fl. 297 e 298, para constar se houve a efetiva restituição dos 

bens manifestados pelos réus junto ao setor de apreensão.Com relação a 

motocicleta apreendida (Honda XR/200 - placa JZE 8597), diante da 

manifestação dos réus contida na certidão de fl. 307, em seu item 2, de 

que não há interesse na restituição do bem porque não lhes pertencem e 

não tem contato com o legítimo proprietário, alinhada a circunstância de 

que decorreram tempo superior a 90 dias do trânsito em julgado sem 

qualquer reclamação de terceiro acerca deste bem, entendo pela 

aplicação do disposto no art. 123 do Código de Processo Penal.Em vista 

disso, DETERMINO o encaminhamento da motocicleta marca HONDA, 

modelo XR 200, cor branca, placa JZE 8597, ao leilão judicial forense, para 

alienação judicial e posteriormente o depósito do saldo arrecadado em 

conta de ausentes, na Conta Única do Poder Judiciário, ficando devolução 

da quantia condicionada a reclamação perante o juízo cível (CPP, art. 120, 

§4º).Por fim, com relação exclusivamente ao dinheiro em espécie 

apreendido, onde houve manifesto desinteresse do réu ROMÁRIO na 

restituição (fl. 319), com fulcro no disposto pelo art. 122 do Código de 

Processo Penal, DECRETO seu o perdimento em favor da União, 

transferindo-se o numerário ao FUNAD.Cumpra-se, expedindo o que for 

necessário.Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018.Francisco Alexandre Ferreira 

Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 467347 Nr: 7218-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALY THAYNA RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT, THAWANE KASSIRA NASCIMENTO - 

OAB:, UNIC-BEIRA RIO - OAB:

 Vistos, etc.Considerando que a defesa entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 110/111), concluo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta da denunciada, inocorrendo quaisquer 

das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 

11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do “in dubio pro 

societate”. Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 

do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando a denunciada NATALY THAYNA 

RIBEIRO DE SOUZA como incursa nos artigos da “lex repressiva” nela 

mencionados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/04/2018, às 14:40 horas, para o interrogatório da acusada e inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa. Para o ato, intime-se a acusada, 

as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se 

ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 333963 Nr: 14585-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE PINTO ALMEIDA, 

CLEYTON ABREU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JEAN 

MARCEL DE ALMEIDA BARROS OAB/MT 12.425, para que apresente as 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 310630 Nr: 8711-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCENDINO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, AUGUSTO 

BOURET ORRO OAB/MT 22.974, para que apresente as alegações finais 

no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 357883 Nr: 20058-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHANCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 Intimar ao advogado SILO REZENDE TAVARES - OAB:5652 da audiência 

designada para o dia 15/05/2017 às 14h00min.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 510964 Nr: 46532-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO REVÉLES CARVALHO, 

THALES EMMANUEL DA SILVA PEREIRA, FRANCISCO ALVES DE 

BARROS, DIONES NUNES SIRQUEIRA, ENEAS DE OLIVEIRA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 
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JUNIOR - OAB:4102, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13945/MT, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, LENILDO 

MÁRCIO DA SILVA - OAB:5340

 DIANTE DO EXPOSTO, acolho parecer do Ministério Público e DECLINO A 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito à 11ª Vara Criminal 

- Especializada da Justiça Militar da Capital.Procedam-se as anotações e 

comunicações de praxe.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de abril de 

2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 464012 Nr: 3882-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCFDA, JAV, MVFS, JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados dos acusados Cleyton César Ferreira de Arruda e Marcus 

Vinícius Fraga Soares, Dr. Anilton Gomes Rodrigues, OAB/MT nº 14.443 e 

Dr. Neyman Augusto Monteiro, OAB/MT nº 3.878, para que tomem ciência 

da audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 22/05/2018, 

às 13:30 horas, a se realizar na sede desse Juízo, localizado na Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep: 78049905, bem como, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentem resposta à acusação por escrito, conforme 

determinado na decisão de fls. 288/288vº.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517866 Nr: 10094-68.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMAM, SAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880, VINICIUS COELHO DO PRADO - OAB:20888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos c/c Guarda e Regulamentação 

do Direito de Visitas proposta por JOSÉ MARTINS DIAS FILHO em face de 

SILVANA AQUINO NEVES.

Apense-se aos demais feitos existentes nesta Vara Especializada.

Processe-se em Segredo de Justiça (CPC, art. 155, II).

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Considerando as informações trazidas nos autos, diante da peculiaridade 

do caso concreto, entendo prudente que os requerimentos acima 

expostos sejam analisados após a realização de estudo psicossocial e da 

audiência de tentativa de conciliação, inclusive para se preservar o bem 

estar da criança.

Para tanto, determino que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo realize 

estudo psicossocial do caso, no prazo impreterível de 20 (vinte) dias. 

Notifique-se a Equipe Multidisciplinar.

 DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24/04/2018 às 13h00min.

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida dos termos da presente demanda, 

para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que o prazo para 

apresentar contestação fluirá a partir da audiência de conciliação 

designada nesta oportunidade, caso esta não seja exitosa, nos termos do 

art. 335 do CPC/2015, bem como, de que se não houver apresentação de 

contestação no prazo legal, será o requerido considerado revel, 

presumindo-se verdadeiras as alegações apresentadas pela parte autora 

- art. 344 do CPC/2015.

INTIME-SE o requerente - através de seu advogado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, com a urgência que o caso requer. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 518142 Nr: 10333-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21968/O, VICTOR PINHEIRO DA SILVA - OAB:23458

 (...). Dessa forma, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do autuado, 

REVOGO o DECRETO PREVENTIVO de fls. 24/25, DETERMINANDO a 

IMEDIATA SOLTURA de JOSÉ LUIZ SILVA, brasileiro, data de nascimento: 

05/08/1993, natural de Icaraíma/PR, filho de Rita Rodrigies Silva e Antonio 

Silva, se por outro motivo não estiver preso.EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA, colocando o Indiciado em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso. Antes da soltura do indiciado, INTIME-SE 

imediatamente a ofendida sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, 

da Lei nº 11.340/06). Em não sendo localizada, PROCEDA-SE a imediata 

soltura do indiciado.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 06 de abril de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 459344 Nr: 36782-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANIL RODRIGUES DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - CAMPUS 

PANTANAL - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu JOVANIL RODRIGUES DE ARRUDA E SILVA...17, n. 24, bairro Real 

Parque, na cidade de Cuiabá/MT, nas sanções previstas no art. 21 (vias 

de fato) do Decreto-lei 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal.A pena prevista para a contravenção de vias de fato, é de prisão 

simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa, nos termos do 

artigo 21 do Decreto-lei 3.688/41.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal em relação à contravenção penal de vias de fato, 

tenho que o acusado é tecnicamente primário e não possui maus 

antecedentes; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não 

há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de 

sua personalidade, conduta social, da circunstância e da consequência do 

delito ou se os motivos são justificáveis, o que deve ser interpretado em 

favor do acusado; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da 

vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao 

acusado.Considerando tais circunstâncias fixo-lhe a pena base em 15 

(quinze) dias de prisão simples. E reconheço as circunstâncias 

agravantes, contidas no art. 61, II, alíneas “f” do Código Penal, na 

proporção de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo 

qual aumento a pena em 02 (dois) dias de prisão simples pela 

contravenção de vias de fato.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 17 

(DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES pela contravenção de vias de 

fato, uma vez que não há outras agravantes,/atenuante, nem causa de 

diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender 

necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal.O 

regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto 

no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 

44 do Código Penal...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
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 Cod. Proc.: 454284 Nr: 31457-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILSON ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:22661/O

 Autos n. 31457-82.2016.811.0042 (Cód.454284)

VISTOS.

Compulsando detidamente o feito, constata-se que não houve a devida 

avaliação do imóvel como determinado às fls.59, conforme certidão de fls. 

71.

Portanto, sem maiores delongas, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE NOVO 

MANDADO DE AVALIAÇÃO do imóvel, observando a determinação de fls. 

59.

Após, com a devida avaliação do imóvel, DESIGNO nova audiência de 

conciliação para o dia 08.06.2018, às 13h00min.

INTIMEM-SE as partes, bem como o Advogado do requerido via (DJE).

CIÊNCIA à Defensoria Pública Cível.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 511131 Nr: 3780-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para redesignação de audiência de 

conciliação por suposto descumprimento do prazo previsto no art. 695, 

§2º, do CPC, sobretudo em razão da inexistência de qualquer prejuízo à 

parte Requerida, bem como pela vedação de comportamento 

contraditório.HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes na audiência de 

conciliação de fls. 20, especialmente o acordo em relação ao divórcio, 

ressaltando-se que a Requerente voltará a usar o nome de solteira (NILVA 

SALETE DA VEIGA SILVA), e por consequência, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de mérito, nos termos do 

art. 487, Inc. III, “B” do CPC.Por fim, considerando que ainda resta litígio em 

relação à partilha de bens e que a parte Requerida e seu patrono saíram 

intimados da audiência de conciliação para a apresentação de 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, CERTIFIQUE o Sr. Gestor o 

transcurso do prazo, informando se a defesa protocolizou a referida 

peça.INTIME-SE o patrono do Requerido via DJE.Após o decurso do prazo, 

com ou sem a juntada, REMETAM-SE os autos para a Defensoria Pública 

Núcleo Cível.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 06 de abril de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 332527 Nr: 13087-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMIR DIAS VIRMIEIRO - 

OAB:11767

 Pelo exposto, RECONHEÇO a incidência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA EM PERSPECTIVA, para o crime de receptação e por 

consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MARCELO 

JOSÉ DE SOUZA, em relação ao crime tipificado no art. 180 (receptação) 

do código penal, com fundamento no art. 107, inciso IV c/c, art. 109, V, 

ambos do Código Penal. Ademais, RECONHEÇO a Prescrição da Pretensão 

Punitiva em Abstrato em relação aos crimes do art. 147 (ameaça) e art. 

150, caput (violação de domicílio), ambos do Código penal nos termos do 

art. 107, inciso IV c/c, art. 109, VI, ambos do Código Penal.Outrossim, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTA VARA para o julgamento do delito 

previsto no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo), da Lei 10.826/03. Nestes 

termos, DETERMINO o desmembramento do processo em relação ao delito 

previsto no Estatuto do Desarmamento, com a realização de cópias dos 

p r e s e n t e s  a u t o s  p a r a  R E D I S T R I B U I Ç Ã O  a o  j u í z o 

competente.PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Conforme 

inteligência do artigo 1387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a 

intimação pessoal do acusado. Transitada em julgado e após anotações e 

c o m u n i c a ç õ e s  n e c e s s á r i a s ,  a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s . À s 

providencias.P.R.I.C.Cuiabá, 06 de abril de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 366381 Nr: 6286-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:17664, Edgar Ferreira de Souza - OAB:17664

 Pelo exposto, RECONHEÇO a incidência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA EM PERSPECTIVA, para o crime de lesão corporal e por 

consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JULIO CEZAR 

NUNES DA SILVA, em relação ao crime tipificado no art. 129, §9º (lesão 

corporal) do código penal, com fundamento no art. 107, inciso IV c/c, art. 

109, V, ambos do Código Penal.Outrossim, por não vislumbrar qualquer 

conexão entre eventual lesão corporal regida pela Lei Maria da Penha, de 

competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, e o suposto crime de porte ilegal de arma de fogo, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTA VARA para o julgamento do referido 

delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/03. Nestes termos, DETERMINO o 

desmembramento do processo em relação ao delito previsto no Estatuto 

do Desarmamento, com a realização de cópias dos presentes autos para 

REDISTRIBUIÇÃO ao juízo competente.PROMOVAM-SE as anotações e 

comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.Ciência ao Ministério 

Público.INTIME-SE o Unijuris da UNIC Pantanal sobre a presente sentença, 

bem como em relação a decisão de fls. 152.Conforme inteligência do artigo 

1387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do 

acusado. Transitada em julgado e após anotações e comunicações 

necessárias, arquivem-se os autos.Às providencias.P.R.I.C.Cuiabá, 06 de 

abril de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 479866 Nr: 19658-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RJDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em apreço e, nos 

termos do art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 

15/18, mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 3 

(três) anos a partir do deferimento da medida, à exceção da medida 

revogada por meio da decisão de fls. 63/64, salvo se a requerente 

manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas.[...].Não 

há previsão legal para a concessão, por esta Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de medidas protetivas em 
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favor do requerido (proibição de aproximação e contato com familiares, 

amigos, chefes), devendo ele valer-se da ação cabível, perante a Vara 

competente para obter o direito que entender estar sendo violado pela 

requerente. Da mesma forma, a pretensão de busca e apreensão dos 

objetos que supostamente foram retirados de sua residência; de 

determinação de perícia médica da requerente e condenação dela pela 

prática do crime de calúnia, devem ser buscadas por meio das ações 

próprias a serem propostas perante os juízos competentes. A pretensão 

da requerente de reaver suas roupas, calçados, documentos e 

instrumentos de trabalho, que alega terem ficado na residência que 

supostamente seria do casal, em razão da afirmação do requerido de que 

eles não moravam mais junto, não havendo, portanto nenhuma roupa, 

calçado, documento ou instrumento de trabalho na residência que 

supostamente seria do casal, também deve ser buscada por meio da ação 

competente, na qual poderá se comprovar a existência de tais bens à 

época e consequentemente se ver indenizada caso estes não mais 

exista.Condeno o requerido ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/2006, não 

necessitando, destarte, de advogado.Nada mais sendo requerido, 

arquive-se o presente feito com as cautelas de estilo.Publique-se, 

intime-se e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512608 Nr: 5268-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jander tadashi babata - 

OAB:12003/0

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 20.

REVOGO a decisão de fls. 16/17, TÃO SOMENTE no que se refere a 

fixação da alimentos provisórios, tendo em vista que é o requerido quem 

possui a guarda provisória do filho menor do casal.

Ademais, MANTENHO as demais Medidas Protetivas requeridas pela 

vítima.

Intimem-se as partes, bem como o advogado do requerido, via DJE.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 481468 Nr: 21215-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ATPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 VIII.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos e em consonância 

com o disposto no art. 139, V, do CPC , designo audiência de tentativa de 

conciliação entre as partes para o dia 26/04/2018 às 13h30min. 

IX.Intime-se o requerido para que adote as providências legais quanto à 

alegada alienação parental.X.Intime-se o MP para que tome ciência da 

alegada alienação parental e para que, não havendo providências das 

partes, adote as providências legais, caso entenda existirem indícios da 

alegada alienação parental, haja vista se tratar de interesse de 

incapaz.XI.Intimem-se as partes. Intime-se via DJe os patronos das partes 

para que tomem ciência do ato.XII.Ciência ao Ministério 

Público.XIII.Expeça-se o necessário.XIV.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 510844 Nr: 3504-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCRVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono da requerente para impugnar 

a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 300243 Nr: 17403-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JORGE CORDEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE 

- OAB:15173-B, Vivian Marinildes de Assis Nazário - OAB:13.399

 I. Em decorrência da cumulação jurisdicional com a Segunda Vara da 

comarca de Diamantino/MT, redesigno audiência para o dia 13.06.2018 às 

13 horas e 30 minutos. Saem os presente intimados.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 492967 Nr: 32320-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SATRIX ANGELICA SILVA 

MELLO - OAB:23036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVARRIA - OAB:4.939, RAPHAEL FERNANDES FABRINE - 

OAB:6667-MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o advogado da autora para que se 

manifeste sobre a contestação e sobre os documentos aportados.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97421 Nr: 1428-83.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EDdSQ, APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1428-83.2016.811.0063, Protocolo 97421, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107495 Nr: 4324-65.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DLCDN, 

LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4324-65.2017.811.0063, Protocolo 107495, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107271 Nr: 4140-12.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, WKMZ, 

FDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4140-12.2017.811.0063, Protocolo 107271, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106861 Nr: 3784-17.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, BASC, 

MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3784-17.2017.811.0063, Protocolo 106861, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105669 Nr: 2787-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KESS, 

RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2787-34.2017.811.0063, Protocolo 105669, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103752 Nr: 1212-88.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AMR, 

PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1212-88.2017.811.0063, Protocolo 103752, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103582 Nr: 1055-18.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FCF, 

RAVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1055-18.2017.811.0063, Protocolo 103582, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102354 Nr: 49-73.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KFdS, 

MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

49-73.2017.811.0063, Protocolo 102354, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102243 Nr: 5619-74.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JMVdC, 

JDVdC, SHVNdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5619-74.2016.811.0063, Protocolo 102243, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95755 Nr: 4157-19.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LSB, RdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20736/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4157-19.2015.811.0063, Protocolo 95755, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94898 Nr: 3371-72.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JVdAQ, MdDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3371-72.2015.811.0063, Protocolo 94898, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94489 Nr: 3006-18.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DSO, RMMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3006-18.2015.811.0063, Protocolo 94489, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94011 Nr: 2648-53.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, JPdESO, CLdES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2648-53.2015.811.0063, Protocolo 94011, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93657 Nr: 2345-39.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RCdAH, EWdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2345-39.2015.811.0063, Protocolo 93657, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89048 Nr: 1468-36.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, LDLP, DPDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE OBREGON ALMEIDA 

DE ALENCAR - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT 3632, RODRIGO CARVALHO - PROCURADOR ESTADO - 

OAB:OAB/MT 18.026-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1468-36.2014.811.0063, Protocolo 89048, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44150 Nr: 1174-86.2011.811.0063

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AdSR, 

LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luíza da Cunha 

Cavalcante - OAB:6.847/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1174-86.2011.811.0063, Protocolo 44150, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99835 Nr: 3521-19.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSB, Raimundo Ferreira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crea Márcia Ferreira de Souza 

- OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3521-19.2016.811.0063, Protocolo 99835, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108265 Nr: 535-24.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, REAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

535-24.2018.811.0063, Protocolo 108265, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96834 Nr: 885-80.2016.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LHdSP, LAdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

885-80.2016.811.0063, Protocolo 96834, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105230 Nr: 2407-11.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASDSC, HMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, e nos termos do artigo 213 do ECA determino 

que:a) Proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, sendo na conta Estado de 

Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco 

do Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, para pagamento de: •Centro Médico 

Integrado Prestação de Serviços Médicos Ltda (fls. 97), •Clinica de 

Ortopedia e Traumatologia Genus Ltda (fls. 99), •Femina Prestação de 

Serviços Hospitalares Ltda (fls. 109), •Cortical Comércio de Produtos 

Cirurgicos Ltda (fls. 120), •Sedare Anestesiologia Ltda (fls. 26).b) Assim 

que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente 

transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), 

de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo 

que originou o comando do bloqueio;c) Após, venham-me conclusos para 

expedição de Alvará;d) Com a expedição do alvará, intimem-se por 

telefone ou email os beneficiários do Alvará, para que juntem Nota Fiscal 

referente ao alvará que lhe foi liberado.e) Intime-se o advogado constituído 

para impulsionar o processo no prazo de 5(cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 269 e 272 ambos do NCPC. f) Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação do advogado constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 

274 do NCPC, intimando o advogado por carta registrada.g)Após, em 

cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.h)Publique-se o presente despacho para ciência do advogado 

constituído Lauro José da Mata OAB/MT 3.774. i)Encaminhem-se os autos 

em carga a PGE.j)Voltem-me conclusos para sentença, lançando no 

Sistema Apollo o código 36.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104620 Nr: 1899-65.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FADL, MLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane de Araujo Pinto 

Duarte - OAB:22971, Michelly Fernanda Melchert - OAB:18610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

d) Publique-se o presente despacho para ciência das advogadas 

constituídas Michelly Fernanda Melchert OAB/MT 18.610., Cristiane de 

Araújo Pinto Duarte OAB/MT 22.971.

e) Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 872-18.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM, VMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geandre Bucair Santos - 

OAB:7.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 PROCESSO SENTENCIADO – URGENTE.

Vistos etc...,

 I - Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 196, e determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC, bem 

como traga para os autos em igual prazo relatórios médicos completos e 

atualizados indicando a situação clinica atual da criança e a justificativa da 

urgência,

 b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

d) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Geandre Bucair Santos OAB/MT 7722.

 e) Encaminhem-se os autos em carga a PGE.

f) Voltem-me conclusos .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106953 Nr: 3868-18.2017.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFdSF, LFZBdS, EFBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – O Ministério Público pugnou às fls. 47, pela extinção do processo sem 

o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

II - Observa-se que o feito versa exclusivamente sobre matéria de direito, 

razão pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC , não há 

necessidade de dilação probatória . Nesse sentido já decidiu o STJ: “ 

REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 17.9.90);

III – Assim, determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para que tenha ciência da 

manifestação do Ministério Público e manifeste-se no prazo de 5(cinco) 

dias.

b) Havendo concordância ou não com o pedido de extinção do processo, 

desapense-se este processo dos demais certificando em ambos, e após, 

voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o código 

36.

c) Publique-se para ciência do advogado Frederico Leôncio Gaiva Neto 

OAB/MT 13.537.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35835 Nr: 4727-59.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA CRISTINA PAVANI ROCHA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Mártines 

Gonçalves de Amorim - OAB:21353

 Procedo intimação do Advogado JOÃO ERNESTO PAES DE BARROS 

OAB/MT 4867, para comparecer acompanhado da sua cliente EVELYN 

OLIVEIRA DOS SANTOS, na audiência de conciliação, a ser realizada no 

dia 04/05/2018, às 09 horas, na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada no subsolo do Forum da Capital, Av. Milton Figueiredo 

Ferreiria Mendes s/nº.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35835 Nr: 4727-59.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA CRISTINA PAVANI ROCHA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Mártines 

Gonçalves de Amorim - OAB:21353

 Procedo intimação das parte acerca do desspacho de fls. 174, bem como 

da audiência de tentativa de Conciliação, designada para o dia 04/05/2018, 

às 09 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 5132 Nr: 2136-03.2002.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Alvarez de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Canova Construções Civis Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rejane Belussi Miranda - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação da Advogada da parte autora, acerca do despacho de 

fls. 130.

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 52044 Nr: 2038-08.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO LOPES DE SOUZA SEGUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA CELULAR S/A, OI/ TNL PCS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Oliveira Novais - 
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OAB:7287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, CARLA DENES CECONELLO LEITE - OAB:8840-B, 

Gilbran Moyses Filho - OAB:65026

 FINALIDADE: JUNTAR CÁLUCULO ATUALIZADO DA DÍVIDA, NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125413 Nr: 6369-45.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante legal da Segmenta Claro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vaucher de 

Oliveira Klein - OAB:OAB/12066

 Visto.

INTIME-SE a preposta da empresa Claro FABYANE AKEMI NAGAZAWA 

TEIXEIRA, bem como a advogada DRA. FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM que estavam presentes na audiência de fls. 16/17, para 

juntarem a representação nos autos sob pena de responderem por 

falsidade ideológica.

Após volte-me conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 25/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 08.04.2018 (domingo) das 15h00min 

às 18h00min:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR- Marielle Cespedes Amorim Lima 

(Assessora), Thais Oliveira Nascimento (Assessora), Diogo Viana Rabelo 

(Técnico de Informática, Evaldo Vitório (Agente de infância, Nilton Tavares 

Filgueira (Agente de infância), Graciele Benedita de Mattos Fontes (Agente 

da infância), Maximillian Latorraca Barbosa (motorista), Ivana Luciano Ferri 

(gestora).

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de abril de 

2018.PATRÍCIA CENIJuíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30831 Nr: 2292-64.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de madeiras Ímpar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS ÍMPAR LTDA, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998. Logo, denota-se que o 

processo deve tramitar pelo rito sumaríssimo, nos termos do artigo 394, 

§1º, inciso III, do Código de Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 DE JUNHO DE 

2018, às 14h30 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, 

será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, 

será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, conforme 

dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual propositura 

de transação penal, se cabível.

Expeça-se carta precatória com a finalidade de citar e intimar a acusada, 

devendo ser instruída com cópia da presente denúncia e fazer constar 

que a acusada deverá comparecer à audiência acompanhados de 

advogados e com suas testemunhas, ou apresentar requerimento para 

intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, 

da Lei n. 9.099/95).

Registre-se, ainda, que o Oficial de Justiça deverá indagar e certificar se 

os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

defensor, bem como as razões pelas quais não pretende contratar 

defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento n. 

30/2008-CGJ).

Caso os denunciados aleguem hipossuficiência, nomeio, desde já, o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIRONDON para a defesa da ré, devendo 

a secretaria providenciar a intimação da defesa nomeada para 

comparecer à audiência designada.

Junte-se aos autos às certidões de praxe.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Às providências.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 126/2018 - DF

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE EXTERNO FORENSE NA 

7ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE 

REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA, GABINETE, 

ASSESSORIA E SALA DE AUDIÊNCIA.

Francisco Rogério Barros, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a continuidade da reforma do espaço físico da 7ª Vara 

Cível desta Comarca, cujo prazo previsto na Portaria nº 122/2018-DF foi 

insuficiente para conclusão dos trabalhos, o que impossibilita a 

permanência dos servidores na secretaria e no gabinete.

CONSIDERANDO que tais fatos dificultarão o regular atendimento às 

partes e advogados.

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o expediente externo da 7ª Vara Cível desta Comarca 

de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no período de 10 a 13 de abril 

de 2018.

Art. 2º - Prorrogar para o primeiro dia útil subsequente os prazos que 

vencerem nessas datas.

Publique-se, afixando-se cópia desta no átrio do fórum. Remeta-se cópia à 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

 Rondonópolis-MT, 09 de abril de 2018.

 Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725440 Nr: 6396-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO MODESTO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 
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PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6396-50.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: LAZARO MODESTO DE MORAIS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Lazaro Modesto de Morais, Cpf: 

50383191149, Rg: 714.884 SSP MT, Atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 339,39

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,94

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 139,35

Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76317 Nr: 11902-32.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11902-32.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: VALTER GOMES DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Valter Gomes dos Santos, CPF/MF nº 

109.846.741-87, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 1.083,45

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 519,76

Cartório Distribuidor .............................................................. R$ 232,05

Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756434 Nr: 11126-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOMINGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11126-70.2014.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOSE DOMINGUES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jose Domingues da Silva, Cpf: 

103.315.651-53, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 339,97

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,94
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Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 139,35

Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762086 Nr: 14540-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO CESAR CHIDELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 14540-76.2014.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: CASSIO CESAR CHIDELLA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Cassio Cesar Chidella, Cpf: 

05410877896, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 339,39

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,94

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 139,35

Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451329 Nr: 6508-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA NEVES DE ALMEIDA, ANILDA SANTOS DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, HELENA MOREIRA DE SOUZA, ANTONIETA LIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6508-87.2011.811.0003

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARCIA NEVES DE ALMEIDA e ANILDA SANTOS DE 

ALMEIDA

PARTE REQUERIDA: IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA e 

HELENA MOREIRA DE SOUZA e ANTONIETA LIRA DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Imobiliária Nossa Senhora Aparecida 

Ltda, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 339,97

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,94

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 139,35

Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737604 Nr: 424-65.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREIO VARZEA GRANDENSE/CORREIO 

PRESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - OAB:15991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 424-65.2014.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO

PARTE REQUERIDA: CORREIO VARZEA GRANDENSE/CORREIO PRESS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Correio Várzea Grandense/Correio 
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Press, CNPJ nº 09.185.591/0001-93, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 335,45

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 150,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 54,90

Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424519 Nr: 6667-98.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILCE MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K & M CRISTAL PROMOTORA DE EVENTOS E 

LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE CONSONI 

GIROTTO - OAB:MT/12392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6667-98.2009.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DENILCE MARIA RIBEIRO

PARTE REQUERIDA: K & M CRISTAL PROMOTORA DE EVENTOS E 

LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): K & M Cristal Promotora de Eventos e 

Laboratorio Fotografico Ltda, CNPJ: 07300087000161, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 348,66

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,94

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 164,75

Rondonópolis - MT, 9 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703320 Nr: 11298-17.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONY GLEISON DOS SANTOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HERIBERTO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11298-17.2011.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RONY GLEISON DOS SANTOS CARDOSO

PARTE REQUERIDA: ANTONIO HERIBERTO DE ANDRADE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Heriberto de Andrade, Cpf: 

51375613120, Rg: 744.722 SSP MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 339,97

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,94

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 139,35

Rondonópolis - MT, 9 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790714 Nr: 10504-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO RIBEIRO, BANCO ITAUCARD 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 10504-54.2015.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUCINEIDE NUNES DA SILVA

PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO RIBEIRO

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Luiz Gustavo Ribeiro, Cpf: 69322198168, 

Rg: 1.000.686 SSP MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 358,60

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 400,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 54,90

Rondonópolis - MT, 9 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451782 Nr: 6961-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE SOARES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6961-82.2011.811.0003

ESPÉCIE: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA

PARTE REQUERIDA: ALICE SOARES DIAS

INTIMANDO(A, S): Embargante: Jose Carlos Duarte da Costa, CPF Nº 

168.410.000-30, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, a parte requerida proceder a juntada nestes autos, de todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 821,74

 Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 164,75

Rondonópolis - MT, 9 de abril de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 707126 Nr: 1877-66.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON COSTA SOARES ME, NALVA NILTA 

DE SOUZA BARROS MELO, RIVIAN FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Nalva Nilta de Souza Barros Melo, 

Cpf: 60429992149, Rg: 09212817 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), do lar, Endereço: Rua Fernando Correa da Costa, Nº 307, 

Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

Requerido(a): Rivian Ferreira Dias, Rg: 982.359 SSP MT Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), empresario, Endereço: Rua Fernando Correa da 

Costa N. 307, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:Os requeridos firmaram com o requerente um "Contratp 

para Desconto de Cheques - Cláusula Especiais n° 017.650.107", o qual 

concedeu aos mesmos um crédito fixo até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais) Ocorre, que não foi efetuado o pagamento do crédito 

disponibilizado pelo requerente. Dá-se à causa o valor de R$ 96.226,46 ( 

noventa e sesi mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e seis 

centavos).

Decisão/Despacho:ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Vistos, etc...Considerando os termos do petitório de (fl.163), hei por bem 

em deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação dos réus 

Nalva Nilta de Souza Barros Melo e Rivian Ferreira Dias por edital, com 
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fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo 

Civil.Prazo do edital é de (30) trinta dias.Deverá ainda a parte autora, 

retirar o edital em (10) dez dias e providenciar sua publicação no jornal 

local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em consonância com o 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.Transcorrido o prazo, o 

que deve ser certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação 

em (5) cinco dias, após conclusos.Intime-se. Cumpra- Rondonópolis, 18 de 

fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio S Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Nome e cargo do digitador:Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:056/2007 CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704897 Nr: 12875-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA, MARIO JORGE 

FERNANDES PEREIRA, LUCIENE FAVERO COSTA, DALVA AMORIM 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim dos Pioneiros na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819341 Nr: 2699-16.2016.811.0003

 AÇÃO: 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA A. C.LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl.86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728395 Nr: 9195-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERTO TREINAMENTOS LTDA-ME, MANOEL ADIR DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B, NERY DOS SANTOS DE ASSIS 

- OAB:15015-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 Do advogado da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar nos autos quanto aos embargos de declaração interpostos 

pelo requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733423 Nr: 13430-76.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA DE ALMEIDA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES CARVALHO DIAS, JOSE 

CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl.79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704897 Nr: 12875-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA, MARIO JORGE 

FERNANDES PEREIRA, LUCIENE FAVERO COSTA, DALVA AMORIM 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748595 Nr: 7024-05.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMES RUBIN PASQUALOTTO, ESPÓLIO DE 

ERMES PASQUALOTTO, OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5)cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718692 Nr: 14159-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA SUL MATERIAIS AERONÁUTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERSERRA COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl.79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724419 Nr: 5407-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl.123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722280 Nr: 3295-05.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 783081 Nr: 7430-89.2015.811.0003

 AÇÃO: 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:7623/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Cidade Salmen na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384374 Nr: 12503-57.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE DO SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5)cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705156 Nr: 13134-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intime-se a parte interessada para requerer o que de direito no prazo de 

cinco (5) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737942 Nr: 657-62.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOS REIS LOPES, REJANE SOARES 

NOGUEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTIANE DE 

OLIVEIRA GIACOMOLLI - OAB:16645, GENIHANY NOGUEIRA LOPES 

AGUIAR - OAB:17130/0

 Do Advogado da parte Autora para manifestar-se dos Embargos de 

Declaração de fls. 177/186, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 

1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781720 Nr: 6862-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl.50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824569 Nr: 4443-46.2016.811.0003

 AÇÃO: 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DOS SANTOS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl.39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732547 Nr: 12743-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA, 

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA. - OAB:7666-O/MT

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5)cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720177 Nr: 1224-30.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZENILDE MENEZES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Sta FÉ e/ ou Vila Operária na Central de Pagamento de 

Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. 

Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, sendo 

feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de 

Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 865206 Nr: 5021-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TADEU NUNES FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19.176, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 Do Advogado da parte requerida para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Village do Serrado na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia 

e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 832218 Nr: 6313-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO MARIANA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, 

MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, JOSÉ ANTONIO TADEU GEULHEN - OAB:MT 3.103A, LEYA 

SOUZA CRUZ - OAB:MT/8398

 Do advogado do embargante, tendo em vista a devolução da carta de 

intimação para a embargante foi devolvida, fazer comparecer parte 

embargante, na audiência designada para o dia 07/08/2018, às 15 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 808166 Nr: 17380-25.2015.811.0003

 AÇÃO: 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: EMBRACON ADMINISTRADORA NACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO PEDRO DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5)cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 420231 Nr: 2496-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11.230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Do Advogado Vanderlei Silverio Pereira, para no prazo de três dias, 

devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos autos, bem 

como, incorrendo em multa no importe de metade do salário mínimo vigente, 

nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724439 Nr: 5427-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JUNIOR ARAUJO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Bom Pastor na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 877773 Nr: 9490-64.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martina Tereza Fantinel Bertol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX AGRO PECUS INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY HERGET - 

OAB:16575/PR, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - 

OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO TADEU BELOTO 

BALDO - OAB:205848/SP, JOSE JORGE THEMER - OAB:94253/SP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815892 Nr: 1510-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FRUET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 Intimar a parte exequente para querendo, manifestar-se no prazo de (5) 

cinco dias, dos Embargos de Declaração de fls. 53/55, nos termos do 

artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722220 Nr: 3236-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726843 Nr: 7754-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A ( BANCOS ITAU S/A E UNIBANCO 

)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Goulart na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735468 Nr: 15035-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HISTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, no prazo de dez (10) dias, retirar o 

edital de fl.147, nos termos do NOVO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704623 Nr: 12600-81.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FRANÇA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Cuiabá na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711688 Nr: 6710-30.2012.811.0003

 AÇÃO: 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE DE SOUZA BULHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787273 Nr: 9131-85.2015.811.0003

 AÇÃO: 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDIO SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 862133 Nr: 3929-59.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218

 Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408193 Nr: 3885-55.2008.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADOS AMERICA MULTICART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, requeira 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756181 Nr: 10944-84.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUISA RAMOS DA CRUZ, PAMELA RAMOS 

ANASTACIO, PALONY ELIEZE RAMOS DE OLIVEIRA, MARIO CEZAR 

FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA ALVES DOS SANTOS, CLAUDICE 

LUZIA DE OLIVEIRA, JANICE LUZIA DE OLIVEIRA, CICERO ARAUJO DA 

SILVA, EDMILSON FERREIRA DE SOUZA, CLAUDECI LUZIA DE OLIVEIRA 

SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA, SAMUEL PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A H C ASSISTENCIA POSTUMA -ME, ROBERTO 

SOARES HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:6.053-B, VANDIR 

APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGIB JORGE HAGE JUNIOR - 

OAB:OAB/PA 10.317, SONIA HAGE AMARO PINGARILHO - 

OAB:OAB/PA - 1601

 Do advogado das partes para, comparecerem à audiência de oitiva do 

representante da parte requerida, designada para o dia 03/05/2018 às 

10:00 hrs no Fórum da comarca de Belém- PA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803489 Nr: 15730-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabrica Quimica, Petroleo e Derivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouro Grãos Comercio de Cereais Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BARROS AMARAL - 

OAB:8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 855143 Nr: 1493-30.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAHER & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:OAB/MT 6.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE os embargos ofertados por 

ALEXANDRE AUGUSTIN, em desfavor de ZAHER & CIA LTDA, ambos com 

qualificação nos autos e determino que se prossiga na execução. 

Aplicando-se no caso o princípio da sucumbência, condeno o embargante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, devendo 

ser atualizada. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 
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q u e  d e v e  s e r  c e r t i f i c a d o , 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt., 06/abril/2018.-Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 873483 Nr: 7829-50.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXCELL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCENY DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAYNE VILELA BERBEL - 

OAB:228854/SP, ELIZEU VILELA BERBEL - OAB:OAB/SP 71883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Sagrada Família na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710805 Nr: 5791-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARA AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972/SP

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5)cinco 

dias,informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718961 Nr: 2-27.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739896 Nr: 1917-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA IRENE TOSTA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ALVES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Cohab Velha na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 392911 Nr: 6480-61.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK ABREU PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERSO NAVES DA SILVA, SILMARA LAURA 

LEMES TEIXEIRA MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 1.663

 Dos Advogados das partes para em cinco (5) dias manifestar-se sobre o 

cálculo de atualização de fls.534/543.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449964 Nr: 5144-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES - 

OAB:10819/MT

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, preparar, instruir a 

Carta Precatória de fls. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803849 Nr: 15859-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO HAUAGGE DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD COMERCIO SERVIÇO LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl.235

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824672 Nr: 4489-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES 

LTDA, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS, LUIS FAGNER GEROLIN 

AMOROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, LUIZ FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B/MT

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

Certidão do Oficial de Justiça de fls. 55/56.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000555-18.2017.8.11.0003

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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000555-18.2017 Ação: Anulatória c/c Indenização por Dano Moral Autor: 

Antonio Alves dos Santos Réu: Banco Bradesco Financiamentos S/A 
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Vistos, etc... ANTONIO ALVES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Anulatória c/c Indenização' em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo: “Que, nos meses de junho e julho de 

2011, firmou com o réu 04 (quatro) empréstimos, os quais previam 

desconto consignado; que, de acordo com a previsão expressa no 

contrato, o vencimento da última parcela de cada contrato se daria entre 

os meses de julho e agosto de 2016; que, por ocasião do termo do 

contrato, o réu continuou a realizar descontos junto ao benefício do autor; 

que, o presente feito cuida do desconto do valor de R$ 195,40 (cento e 

noventa e cinco reais, quarenta centavos), referente ao contrato n° 

581733649, com data de vencimento da última parcela para o dia 07 de 

julho de 2016, data em que deveria ter cessado o desconto; que, tentou 

solucionar a questão de forma amistosa, não logrando êxito, assim, pugna 

pela condenação do réu em danos morais, bem como a restituição da 

importância descontada e, ao fim, nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, bem como designada audiência para conciliação, a qual se 

realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citado, ofertou contestação 

diversa dos fatos elencados na inicial, dizendo: “Que, depreende-se da 

narrativa que o autor tenta imputar ao banco réu a responsabilidade pela 

suposta fraude na liberação do crédito; que, os documentos apresentados 

ao réu no momento da abertura do crédito eram originais e, após a 

conferência junto ao cadastro de proteção ao crédito e conferência do 

CPF, verificou-se que a situação do autor era regular, portanto, o réu não 

poderia negar ao autor a realização de empréstimo; que, não há que se 

cogitar em liberação de crédito através de documentos falsos, tal como 

tenta induzir o autor na presente demanda, apontando suposta fraude, 

denotando alguma negligência por parte do réu; que, não há falha na 

prestação de serviço e sim culpa exclusiva de terceiro estelionatário, 

portanto, não há que se falar em indenização, assim, requer a 

improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se o 

autor. Foi determinada a especificação das provas, tendo o autor 

requerido o julgamento antecipado da lide ID 9026897; e, o réu, na 

requereu, conforme se pode constatar pelo ID 12548621, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Antonio Alves dos Santos aforou a presente ação indenização por danos 

morais em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, porque, 

segundo a inicial havia um relacionamento comercial entre as partes, 

concernente a empréstimo com pagamento mediante desconto 

consignado, referente ao contrato n° 581733649, com parcela no valor de 

R$ 195,40 (cento e noventa e cinco reais, quarenta centavos), com data 

de vencimento da última parcela para o dia 07 de julho de 2016, sendo 

quitada, todavia, o réu continuou a efetuar o desconto. Procurou 

solucionar a questão de forma amigável, não obtendo êxito, experimentado 

vários contratempos, por isso, busca haver ressarcido da importância 

dispendida e indenização por danos morais. Analisando os argumentos de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em 

que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto 

que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar 

de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é 

objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua 

caracterização. Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final." Por sua vez, o artigo 14, do mesmo 

diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos 

relativos à prestação do serviço. "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." A responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos 

casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de 

serviços – contrato de empréstimo consignado ID 4706949, o qual restou 

devidamente quitado. A empresa ré, por sua vez, nada centrara aos autos 

no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, pelo 

contrário, ofereceu peça defensiva totalmente alheia aos fatos elencados 

na peça madrugadora. Efetivamente, tem razão o autor, quando alega que 

o réu, na contestação, rebateu circunstância jamais versada na inicial . O 

pedido de indenização não se baseia em qualquer registro de fraude, 

percebendo-se que o réu não leu a inicial, ou, se o fez, fê-lo apressada e 

superficialmente, pois a razão do pedido é cessação dos descontos e 

reparação de danos, uma vez que o empréstimo que versava sobre o 

contrato n° 581733649, encontrava-se quitado. Esta a postulação. Na 

contestação, não obstante o histórico inicial, intitulado “alega que não 

contratou nenhum empréstimo junto ao Banco Réu, desconhecendo 

qualquer dívida” ID 6691291, o réu se defende justificando que houve 

fraude “da inexistência de falha na prestação de serviço culpa exclusiva 

de terceiro estelionatário falta de dever de indenizar” ID 6691291. Desta 

forma, ausente, inegavelmente, contestação válida. Não obstante isso, 

não está o juiz obrigado a pronunciar os efeitos da revelia, porquanto “o 

efeito da revelia não induz procedência do pedido e nem afasta o exame 

de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente 

comprovados” (RSTJ 53/335, in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 37ª edição, p. 422), todavia, os 

documentos centrados no processo dão respaldo aos argumentos 

levados a efeito pelo autor. Dito isso, resta-nos saber se o ato levado 

efeito pelo réu pode resultar na condenação do réu em indenização por 

danos morais. A meu ver, o reconhecimento do equívoco levado a efeito 

pela empresa ré – revelia -, consoante sua confissão caracteriza o danum 

in re ipsa ao consumidor, prescindindo de prova à ocorrência de prejuízo 

concreto. Quanto ao dano moral puro, ensina Sérgio Cavalieri Filho: [...] por 

se tratar 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. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima 

comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 

documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 

que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano 

moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti que decorre das regras de experiência comum. (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100) Do cotejo dos 

autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o descaso da 

empresa ré com o consumidor. Portanto, caracterizado está o dever de 

indenizar. No tocante ao quantum indenizatório, prima-se pela 

razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante levar 

em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de 

punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao autor pela 

ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem causa a este. 
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Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por equidade, 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 a necessidades materiais ou ideais 

que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Relativamente ao dano moral ou 

extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da 

pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do 

ofensor. O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante 

de violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão 

patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. 

Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais 

discorre que: "... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa 

lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo 

que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor 

física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi 

Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações 

por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao 

autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo 

se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um 

juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, 

obrigando às partes utilizarem de suas faculdades processuais, 

cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou fato por ele 

descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações não decorrem 

as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a 

doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de que 'quem 

alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 

ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Quanto 

à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do 

arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral 

tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. 

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. No tocante à 

repetição de indébito, não prospera a pretensão de que a devolução 

ocorra em dobro, como pretende o autor, já que imprescindível a 

demonstração da má-fé da instituição financeira, o que não restou 

evidenciado nos autos. Desse modo, não havendo cobrança de má-fé, 

incabível, em consequência, a devolução em dobro. Nesse sentido a 

jurisprudência: "AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRESA DE 

TELEFONIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANATEL - COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - 

COBRANÇA DE PULSOS - DECADÊNCIA - ARTIGO 26 DO CDC - 

INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO - PRAZO QÜINQÜENAL - ARTIGO 27 

DO CDC - DISCRIMINAÇÃO DAS CHAMADAS LOCAIS PARA TELEFONE 

FIXO - NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DETALHADA AO CONSUMIDOR - 

VALORES COBRADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - LEGALIDADE DA TARIFA DE ASSINATURA 

MENSAL - AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA - 

DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO AO ASSINANTE. (...)A devolução de 

valores cobrados deve ser feita de forma simples e não em dobro, 

afastada a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que 

a aplicação deste depende da configuração de má-fé do fornecedor, o 

que não ocorre quando a cobrança é fundada em cláusula contratual e em 

a tos  admin is t ra t i vos  da  agênc ia  regu ladora . ( . . . ) " .  (AC 

1.0145.06.293626-8/001, 14ª CCível/TJMG, Rel. Des. Elias Camilo, p. 

03/07/2007). "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 
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VALORES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DANOS MORIAS - INOCORRÊNCIA - 

SENTENÇA MANTIDA. A pena de devolução, em dobro, da quantia 

cobrada indevidamente, prevista, atualmente, no parágrafo único do art. 

42 do CDC e art. 940, do CCB/2002, depende de prova cabal da má-fé do 

suposto credor". (...) (AC 1.0145.06.351670-5/001, 17ª aCív/TJMG, rel. 

Des. Eduardo Mariné da Cunha, p. 09/10/2007). Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 

'Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais" promovida por 

ANTONIO ALVES DOS SANTOS, em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação nos autos, para o fim de 

condenar o réu, no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e 

juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; a 

restituição da importância de R$ 195,40 (cento e noventa e cinco reais, 

quarenta centavos), devendo incidir correção – INPC – a contar do 

desembolso e juros de mora 1% ao mês a partir da citação, bem como das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08 de abril de 2.018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007616-27.2017 Ação: Monitória Autora: Marli Viandel de Sales Rés: 

Adair Carvalho da Silva e Outra Vistos, etc... MARLI VIANDEL DE SALES, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

juízo com a presente 'Ação Monitória' em desfavor de ADAIR CARVALHO 

DA SILVA e LAURIENE DE LIMA SANTOS, com qualificação nos autos, 

aduzindo: “Que, é credora das rés no importe de R$ 34.781,62 (trinta e 

quatro mil, setecentos e oitenta e um reais, sessenta e dois centavos), 

representado por vários cheques; que, o primeiro cheque foi devolvido por 

insuficiência de fundos e os demais pela alínea 20; que, tentou solucionar 

a questão de forma amigável, não obtendo êxito, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação das rés nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 41.100,47 

(quarenta e um mil, cem reais, quarenta e sete centavos), postulando a 

ação sob o manto da assistência judiciária”. Deferido o pedido de 

assistência judiciária, bem como a determinação da citação das rés ID 

11028288. Devidamente citadas, apresentaram embargos, dizendo: “Em 

preliminar, o deferimento do pedido de Justiça Gratuita, e, no mérito, 

aduzem que não obstante a emissão dos cheques que se encontram em 

poder da embargada, as embargantes entendem que o valor cobrado 

ultrapassa o valor atualizado da dívida; que, os juros devem ser contados 

a partir da citação, assim, pugnam pela procedência dos embargos, com a 

condenação da embargante nos ônus da sucumbência. Juntam 

documentos”. Sobre os embargos, manifestou-se a embargada, vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Na 

ação monitória de cheque prescrito não se indaga a causa subjacente ou 

da origem da dívida, face a autonomia do cheque, conforme se vê no 

julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 

1094571/ SP, que proclamou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO 

MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA 

MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em 

ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do 

emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão 

da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. 

(REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.) Isto porque, o 

cheque goza das características da autonomia e literalidade, valendo pelo 

que nele está escrito. Tendo como característica básica a autonomia, o 

cheque desvincula-se da causa que lhe deu origem sendo, portanto, 

autônomo em relação a ela, desse modo, são inoponíveis as exceções 

pessoais ao terceiro de boa-fé, em caso de endosso do título. Ao ser 

emitido e posto em circulação, o cheque se desvinculou do negócio 

jurídico que o originou, sendo irrelevante a causa originária de sua 

emissão, não tenha se implementado, vez que tal exceção só seria 

oponível ao credor originário e não a terceiros de boa-fé, por isso, hei por 

bem em rejeitar a preliminar, passando à matéria de fundo. Como cediço, o 

cheque se sujeita às normas de direito cambial, podendo, portanto, ser 

cobrada pela via executiva. No entanto, tal como ocorre com os demais 

títulos aos quais a lei confere força executiva, está sujeita à prescrição. 

Da leitura dos cheques, os quais dão lastro ao processo monitório, 

verifica-se que estes foram emitidos no ano de 2016, com exceção de 

dois que foram emitidos nos meses de novembro de 2016 e janeiro de 

2017, portanto, na data do ajuizamento da presente ação, estavam os 

referidos títulos prescritos para execução de título extrajudicial. Na 

hipótese em apreço, ocorrida a prescrição do título, este deixou de 

ostentar o atributo executivo.Fica resguardada ao seu titular a 

possibilidade de pleitear a tutela jurisdicional, agora como novo título apto a 

embasar ação monitória, através da qual poderá recuperar sua 

executividade. Os cheques prescritos se enquadram no conceito da prova 

escrita do art. 700 do Código de Processo Civil. É, portanto, documento 

hábil para embasar ação monitória, até porque não deixa de representar 

documento comprobatório da liquidez e certeza da dívida confessada no 

título. Assim, correta a propositura da presente monitória, pois o pedido foi 

instruído com prova escrita, sem eficácia de título executivo, não 

favorecendo ao embargante a tese por ele trazida nas suas razões 

defensivas. Sobre o tema, a jurisprudência confirma: "EMBARGOS À 

AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PRESCRITA - INÉPCIA 

DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS 

JUROS E CORREÇÃO - DESPESAS DE ARMAZENAGEM DA GARANTIA. I - 

Cédula de crédito rural pignoratícia prescrita é documento escrito, de 

notável força probante e do qual decorre verossimilhança da existência do 

débito. Logo, atende aos requisitos do art. 1.102 do CPC e, junto com o 

demonstrativo da evolução do débito, é sólido amparo ao procedimento 

monitório. II – a prescrição atinge a ação e não se confunde com a 

decadência do direito emergente do título. Assim, prescrita a ação cambial, 

pode o credor manejar a ação ordinária prevista pelo art. 48 do Dec. 

2.044/88 e que, a partir da Lei n. 9.079/95, pode ser veiculada através do 

processo monitório. (...)". TJRS, Ap. 598423622, 17ª CC, Rel. Des. 

Fernando Braf Henning Junior, j. 10/8/1999. "AÇÃO MONITÓRIA - 

DOCUMENTO SEM FORÇA EXECUTIVA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - 

PRESENÇA. É requisito essencial da ação monitória a existência de prova 

escrita desprovida de eficácia executiva, como tal, considerado apenas o 

escrito emanado da parte contra quem se pretendeu utilizar o documento, 

ou que com ela guarde relação de caráter pessoal. Para que o autor 

interponha a ação monitória é necessário que esteja presente o interesse 

de agir, que existirá sempre que o autor demonstrar a existência de seu 

crédito, fundamentando sua pretensão com a prova documental exigida 

pela lei". TJMG, Ap. 493755-9, 12ª CC, Rel. Des. Nilo Lacerda, j. 18/5/2005. 

“CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - NOTA DE CRÉDITO RURAL - 

TÍTULO PRESCRITO - CARÊNCIA DE AÇÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EQUIPARAÇÃO 

- JUROS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - MULTA - ÍNDICE - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO - Título de crédito assinado pelo 

devedor, prescrito, autoriza o ajuizamento de ação monitória. (...) -O termo 

a quo dos juros de mora e da correção monetária, nas ações monitórias 

ou de cobrança de título de crédito prescrito, é o vencimento da dívida, 

porque esta encerra obrigação líquida e positiva. (TJMG - AP 497.078-1 - 

Décima Sétima Câmara Cível - Rel. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - J. 

05.05.2005) Como frisado anteriormente, na monitória de cheque prescrito 

não se indaga a causa subjacente ou da origem da dívida, face a 

autonomia do cheque, conforme se vê no REsp 274257/DF: "(...) Para a 

admissibilidade da ação monitória, não tem o autor o ônus de declinar a 

causa debendi, bastando, para esse fim, a juntada de qualquer documento 
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escrito que traduza em si um crédito e não se revista de eficácia 

executiva." Ora, não há que se negar que o cheque goza das 

características da autonomia e literalidade, valendo pelo que nele está 

escrito, cujo teor somente pode ser considerado ineficaz mediante prova 

robusta, o que não ocorreu no caso dos autos. Tendo como característica 

a autonomia o cheque se desvincula da causa que lhe deu origem sendo 

portanto, autônomo em relação a ela, desse modo, são inoponíveis as 

exceções pessoais ao terceiro de boa-fé em caso de endosso do título, 

por isso, sem relevância a questão trazida pelos embargantes, quando 

buscam a discussão da causa debendi. Sobre esse tema, leciona Luiz 

Emygdio F. da rosa Jr. que: "O princípio da autonomia se torna mais nítido 

quando o título de crédito circula, porque o terceiro adquire direito novo, 

autônomo, originário, inteiramente desvinculado da relação causal que lhe 

deu origem, da qual é estranho. O endossatário adquire direito originário e 

não direito derivado, como ocorre na cessão do direito comum, porque o 

que circula é o título e não o direito que nele se contém. Assim, o direito de 

cada legítimo possuidor do título repousa inteiro no próprio título, que, ao 

ser negociado, se desprende da relação fundamental que originou sua 

emissão. Este direito adquirido pelo endossatário é o direito cartular 

constituído pelo próprio título, e, por isso, o devedor cambiário, ao ser 

acionado pelo terceiro adquirente do título, não pode lhe opor exceções 

pessoais, inclusive as fundadas na relação causal entre ele e o credor 

com quem se relaciona diretamente no título, salvo se o terceiro for 

adquirente de má-fé (LGG, art. 17, LC, art. 25, e CCB de 2002, art. 916). 

Aplica-se, no caso, como decorrência do princípio da autonomia, o 

subprincípio da inoponibilidade da exceção pessoal ao terceiro de boa-fé, 

Este subprincípio visa a proteger o terceiro adquirente de boa-fé para 

facilitar a circulação do título, porque quanto mais estiver protegido, mais 

facilmente o título circulará".(Luiz Emygdio F. da Rosa. Jr. Títulos de 

Créditos. 2ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 68). Ao ser 

emitido e posto em circulação, o cheque se desvinculou do negócio 

jurídico que o originou, sendo irrelevante que a causa originária de sua 

emissão, não tenha se implementado, vez que tal exceção só seria 

oponível ao credor originário e não a terceiros de boa-fé. De outro norte, 

todos os documentos que adornam o processo, constata-se a inexistência 

de prova quanto ao vício na criação ou emissão dos cheques. De resto, 

na ação monitória cabe ao credor apresentar o título hábil incumbindo ao 

devedor comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do credor. Destarte, resta correto o procedimento monitório, adotado pela 

autora, a fim de tornar exigível o título de crédito prescrito, pelo que não há 

que se falar em carência de ação. Dos autos tem-se, que a existência de 

prova escrita sem força executiva é inquestionável, eis que a embargante 

não nega ter emitido os cheques que motivou o ajuizamento da presente 

ação, asseverando apenas e tão somente passar por crise financeira, o 

que não é o bastante para eximi-la da responsabilidade. Cumpre ressaltar 

que para a propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito, 

suficiente tão somente a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida e a 

instrução da inicial com a prova escrita sem força executiva. Não há que 

se exigir da parte autora a necessidade de demonstrar o negócio jurídico 

subjacente que deu origem à emissão do título. Isto porque o cheque, ao 

contrário da duplicata, não é um título causal e, portanto, não se encontra 

atrelado ao negócio jurídico subjacente do qual se originou. Dessa forma, 

somente em ação monitória ajuizada com base em duplicata é que se 

requer do autor seja declinada a causa debendi do título, em virtude da 

natureza jurídica do mesmo. Depois de acurada análise das razões de fato 

e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação -ação monitória - merece 

acolhimento. Por outro lado, também não se diga que, estando prescrito o 

cheque, não poderia recuperar a executividade por meio da ação 

monitória. Ora, se a lei, por essa via, atribui executividade a títulos que não 

tenham essa qualidade, nem a tiveram nunca, não há por que entender-se 

que não possa fazê-lo também aos que a tiveram e a perderam pelo só 

decurso do tempo. Se o legislador pode o mais, pode igualmente o menos. 

Ademais, note-se que o título, em si mesmo, não estará readquirindo um 

atributo que deixou de ostentar. O crédito nele mencionado é que estaria 

voltando a gozar da tutela jurisdicional executiva. Não, porém, em virtude 

do título de crédito, que deixou de ser executivo, mas sim pelo novo título, 

agora judicial e não extrajudicial, que se forma a partir do acolhimento da 

pretensão deduzida na ação monitória. "AÇÃO MONITÓRIA. Título de 

crédito prescrito. Prova escrita que atesta a liquidez e certeza da dívida. 

Inteligência do art. 1.202a, do CPC. Ementa oficial: O título de crédito não 

mais exigível, por prescrito, enquadra-se no conceito de prova escrita do 

art. 1.102a, do CPC, por representar documento que atesta a liquidez e 

certeza da dívida, confessada na cártula" (RT 739/411). Ante a essas 

considerações, tenho comigo que a ação monitória procede. A parte ré 

poderia se utilizar dos benefícios da nova ordem processual, pagando o 

débito sem acréscimo de custas e verba honorária. No entanto, preferiu 

se enveredar pela aventura jurídica, com argumentos anêmicos, quando 

tinha plena ciência da relação jurídica, por isso, deve arcar com o 

pagamento do débito a ser devidamente atualizado, inclusive respondendo 

pelas custas, despesas processuais e na verba honorária, em vista do 

contraditório que se instalou. Quanto à correção do débito. Tratando-se de 

ação monitória, no Superior Tribunal de Justiça é pacífico que nesta ação 

a correção monetária deve ser contada do vencimento, pena de 

enriquecimento sem causa do devedor; e, os juros, a partir da citação. 

"COMERCIAL - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO ATÉ 

PARA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - CAUSA DA DÍVIDA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - O cheque prescrito serve como 

instrumento de ação monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para 

a ação de enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1.102a. do 

CPC exige apenas "prova escrita sem eficácia de título executivo". - 

Dispensa-se a indicação da causa de emissão do cheque prescrito que 

instrui ação monitória. - Na ação monitória para cobrança de cheque 

prescrito, a correção monetária corre a partir da data do respectivo 

vencimento." (AgRg no Ag 666617 / RS - Rel.Min.Humberto Gomes de 

Barros -3ª Turma. DJ.01/03/2007) "Ação monitória. Título de renda fixa. 

Correção monetária. Art. 535 do Código de Processo Civil. Precedentes da 

Corte. 1. Não há falar em omissão do acórdão quando o tema objeto do 

especial foi amplamente examinado e não há empeço a que transite sem o 

óbice do prequestionamento. 2. Já está assentada a jurisprudência da 

Corte "no sentido da aplicação ampla da correção monetária, que importa, 

apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, de 

sorte que inobstante a perda da executividade da nota promissória em 

face da prescrição, é possível a incidência da atualização não somente a 

partir do ajuizamento da ação ordinária, mas desde o vencimento do 

débito, sob pena de enriquecimento sem causa do inadimplente" (REsp n° 

430.080/MT, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 9/12/02). 

"AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDE A CORREÇÃO A PARTIR 

DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43). CASO EM QUE FICOU 

ESTABELECIDA A DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE. 2. JUROS DA MORA. 

CONTAM-SE DA CITAÇÃO INICIAL. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 

PROVIDO EM PARTE." (REsp 55932/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 3ª Turma, 

j. 29.11.1994, DJ 06.03.1995 p. 4362). "AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 

PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Os juros moratórios, 

na ação monitória, contam-se a partir da citação. Recurso especial não 

conhecido." (REsp 554.694/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 

06.09.2005, DJ 24.10.2005 p. 329). Considerando os termos dos 

documentos constantes ID – 11723313 e ID – 11723349, hei por bem em 

deferir o pedido de assistência judiciária às embargantes. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie R E J E I T O os 

embargos formulados, JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES e, 

por consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta por 

MARLI VIANDEL DE SALES, em desfavor de ADAIR CARVALHO DA 

SILVA e LAURIENE DE LIMA SANTOS, com qualificação nos autos, 

condenando as rés ao pagamento da importância de R$ 34.781,62 (trinta e 

quatro mil, setecentos e oitenta e um reais, sessenta e dois centavos), 

acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a 

correção monetária – INPC - a contar do vencimento. Condeno-as ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, devendo ser 

observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no art. 701 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 08 de abril de 2018 . Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005311-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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AMERICA RECICLAGEM LTDA - EPP (EMBARGANTE)

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005311-70.2017.8.11.0003 EMBARGANTE: LUCI MARA ZAMPRONI 

BRANCO, AMERICA RECICLAGEM LTDA - EPP EMBARGADO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

manejados por LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO e AMÉRICA RECICLAGEM 

EIRELE-EPP. em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, todos devidamente 

qualificados na exordial. As embargantes alegam, em síntese, que 

pretende o Embargado o recebimento da importância de R$ 96.069,08 

(noventa e seis mil, sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), 

atualizada até 24/04/2017, representada por uma Cédula de Crédito 

Bancário sob nº 79325843-5, no valor total de R$ 175.081,66 (cento e 

setenta e cinco mil, oitenta e um reais e sessenta e seis centavos). 

Aduzem que a operação tinha por base solver o saldo devedor das 

contas correntes da empresa, caixa de reserva, Lis PJ, GIROPRE e 

aquelas operações mencionadas na cédula como origem do débito no 

campo 2.12. Sustentam que essa operação foi uma forma de obscurecer 

os abusos praticados na conta corrente da empresa anteriormente, 

fazendo desaparecer as provas dos mesmos, e dar força de título 

executivo à obrigação. Alegam que, como os débitos da empresa 

Embargante atingiram os valores impregnados de abusos com elevadas 

taxas de juros, foi-lhe ofertada a "saída" do problema de inadimplência 

através da contratação dessa operação. Ressaltam que o contrato em 

discussão é um instrumento de adesão, onde não é dado à empresa 

Embargante, ou sua sócia proprietária, discutir diminuição de juros ou 

modificar as cláusulas contratuais. Por conta de tais fatos, pleiteiam a 

concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão 

da demanda executiva. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Por meio da decisão de ID 9553338, foi observado por este 

juízo que, embora tenha alegado excesso de execução, a parte autora 

deixou de apontar o valor que entende correto, não apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, razão pela qual foi 

determinado que emendasse a inicial para sanar tais irregularidades. Por 

meio da petição de ID 9957380, a parte autora justifica a ausência de 

apresentação de cálculos, sob o argumento de que o cálculo em questão 

é de natureza complexa e que para apurar o valor correto do débito deve 

ser realizada uma perícia. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Quanto à ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e 

atualizado de cálculo para comprovação da alegação de excesso de 

execução, não obstante as justificativas apresentadas no ID 9957380, 

ressalto que incumbirá às embargantes comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito (art. 373, I, CPC/15), o que será analisado no mérito da 

demanda. Estando devidamente distribuídos por dependência, 

certifique-se quanto à tempestividade dos embargos. Se tempestivos, 

RECEBO OS EMBARGOS à execução para discussão, sem conferir-lhes 

efeito suspensivo, eis que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 

919, § 1º, do CPC/15, haja vista que os embargantes não lograram êxito 

em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade da 

execução lhes causar danos de difícil e incerta reparação. Consigne-se 

que, não obstante o exequente tenha apresentado pedido nesse sentido, 

não restou formalizada qualquer penhora naqueles autos, razão pela qual 

se mostra descabida a concessão de efeito suspensivo no presente feito. 

Dessa forma, diante da falta de comprovação concomitante dos requisitos 

que justifiquem a concessão da suspensão, INDEFIRO O EFEITO 

SUSPENSIVO pleiteado. Ouça-se a exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 13 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006528-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA AZZI SAIDLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DA SILVA COSTA PASSOS CALDAS OAB - RJ140441 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZA TEIXEIRA BOSQUD (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004114-80.2017.8.11.0003

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:

PASCOAL MARINO NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004114-80.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: PASCOAL MARINO NETO Vistos etc. Ressai dos autos que 

as partes entabularam acordo, pugnando por sua homologação. A 

pretensão merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)” Com 

efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. 

Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15. 

Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se e 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002108-03.2017.8.11.0003

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:

JUAREZ FLORENCIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002108-03.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.804,88; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. - Parte Ré: EXECUTADO: JUAREZ 

FLORENCIO DA SILVA JUNIOR Senhor(a): EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de EXEQUENTE, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para se manifestar no 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo legal. . 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003914-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 

AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003914-73.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 206.812,87; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

PARA A AGROPECUARIA LTDA Parte Ré: EXECUTADO: JOSE ARMANDO 

ARGENTA Senhor(a): EXEQUENTE: TEC CONTROL - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA A AGROPECUARIA LTDA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, nos termos 

do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para INTIMAÇÃO do patrono da parte autora 

para DISTRIBUIÇÃO da CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido 

cumprimento, VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO 

CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, tendo em vista a implantação do Sistema 

Processo Judicial Eletrônico. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007534-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1007534-93.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES Parte Ré: 

RÉU: OI MÓVEL S/A O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003437-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO SILVA DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003437-84.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 37.838,79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Parte Ré: RÉU: CARLOS ANTONIO 

SILVA DE SOUZA Senhor(a): AUTOR: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, para se manifestar sobre as Correspondências devolvida 

11373162, no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito.. 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003934-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZETE INES VENDRUSCOLO GARBIN (EXECUTADO)

DENIS CANOVA (EXECUTADO)

TARCISIO ANOR GARBIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003934-64.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 2.172.992,56; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

TARCISIO ANOR GARBIN, LUIZETE INES VENDRUSCOLO GARBIN, DENIS 

CANOVA Senhor(a): EXEQUENTE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

nos termos do processo acima indicado, para se manifestar sobre a Carta 

Precatória Devolvida ID 12223046, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal. . 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002068-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002068-84.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: AUTOR: SEBASTIANA DA SILVA ANDRADE Parte Ré: RÉU: VIA 

VAREJO S/A Vistos etc. Analisando os autos, observo que o autor 

pretende a concessão de tutela de urgência para a exclusão de 

negativação havida em seu nome, bem como discute a licitude do referido 

apontamento. Contudo, consoante se verifica na certidão acostada ao ID 

12400351, a empresa credora, in casu, trata-se de “THIAS (71) 

3500-1698”, que não foi incluída no polo passivo da lide. Não obstante o 

autor argumente que a dívida em questão corresponderia à empresa VIA 

VAREJO, este juízo não pode desconsiderar o fato de que esta empresa 

informou, quando da apresentação de defesa junto ao PROCON, que os 

créditos foram repassados à empresa terceira (THIAS), a qual ficou 

responsável pela cobrança do débito junto ao consumidor e inscreveu o 

nome do autor nos cadastros de inadimplentes, conforme se vê no 

documento acostado ao ID 12400350 - Pág. 2. Consigne-se que a 

discussão acerca da licitude de negativação, bem como a pretensão de 

exclusão de eventual apontamento indevido torna-se pertinente apenas 

quando postulada em relação à empresa credora responsável pela 

inserção da restrição. Assim, DETERMINO que a demandante emende a 

exordial, no sentido de incluir a empresa “THIAS (71) 3500-1698” no polo 

passivo da demanda, qualificando-a devidamente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. A 

seguir, conclusos para análise do recebimento da exordial. 

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000582-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LUISA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000582-64.2018.8.11.0003 Parte 
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Autora: AUTOR: LUZIA LUISA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Aportou aos 

autos, pela terceira vez, notícia de descumprimento da liminar concedida 

por este juízo, motivo pelo qual a parte autora postula aplicação das 

astreintes em valor não inferior a R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), sob o 

argumento de que há 42 dias a concessionária requerida vem 

descumprindo a decisão judicial, conforme postulado no ID 12380213. 

Consigno que o pedido supramencionado poderá ser objeto de execução 

em demanda própria, conforme sua confirmação ou não ao final da 

demanda. No mais, em virtude da audiência conciliatória realizada (ID 

12374864), aguarde-se o prazo para contestação, impulsionando o feito 

em seguida. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOMED LOCADORA DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E 

HOSPITALARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO ZUZARTE DE MENDONCA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILOMENA MARIA ANDRADE ZUZARTE DE MENDONCA OAB - 

655.050.771-53 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000431-98.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: SOMED LOCADORA DE EQUIPAMENTOS 

AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

JOSE JULIO ZUZARTE DE MENDONCA NETO REPRESENTANTE: FILOMENA 

MARIA ANDRADE ZUZARTE DE MENDONCA Vistos etc. Diante do teor da 

certidão retro, CANCELO a audiência de conciliação do dia 12.04.2018, 

REDESIGNANDO o ato para o dia 28 de junho de 2018, às 09h. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 270985 Nr: 6774-60.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO SUL CONSTRUÇÕES ELETRICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAS DE ANDRADE NETO - OAB:3.052-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o decurso 

do prazo da Certidão de Impulsionamento de fl. 146, IMPULSIONO os 

presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, pelo prazo de 01 (um) ano, 

conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando que, caso decorra o prazo 

máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam 

encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, CPC/2015), ocorrerá o 

subsequente arquivamento deste feito. Consigno, outrossim, que o prazo 

prescriscional, na hipótese ora referida, permanecerá suspenso por 01 

(um) ano, voltando a correr depois de decorrido esse prazo sem 

manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 746397 Nr: 5833-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para trazer aos autos a Certidão 

de Óbito informada às fls. 78, em razão de que a mesma não foi juntada, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 731902 Nr: 12195-74.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5S TRANSPORTES E LOGÍSTICA FARMACÊUTICA LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS 

SECURITÁRIOS LTDA, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A.VITTO JUNIOR - 

OAB:4.838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA - OAB:156.997, 

VANESSA PINTO TECEDOR - OAB:SP0254142

 Intime-se o segundo requerido para se manifestar a respeito da missiva 

de fls. 361/368, no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, cumpra-se 

integralmente decisão de fls. 344.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 389298 Nr: 2937-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a notícia do falecimento do executado Euclides Mosselin 

Garcia, com amparo no artigo 110 do CPC/15, defiro o pleito de 

substituição processual, para constar no polo passivo da relação 

processual os herdeiros indicados às fls. 212, anotando-se o necessário 

no registro, distribuição e capa dos autos.

Determino a citação dos herdeiros para efetuarem o pagamento do débito, 

ou, querendo, apresentar embargos, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 812605 Nr: 359-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido apresentado no sentido de que este Juízo diligencie, por 

meio do sistema eletrônico disponível (SIEL), para tentativa de localização 

do endereço da parte demandada.

Localizado endereço novo da parte demandada, impulsione-se o feito, 

procedendo-se à citação ou intimação pendente nos autos, e aos demais 

atos ordinatórios que não dependam de decisão judicial, consoante 

legislação vigente e Provimento 56/2007/CGJ/MT.

Caso reste infrutífera a diligência, indefiro desde já o pedido para 

expedição de ofício à empresa Sanear e Energisa, haja vista que ambas 

não possuem convênio com este Juízo, devendo o demandante ser 

intimado para requerer o que entender de direito quanto à citação do 
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demandado em 05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o 

processo extinto, consoante artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015.

 Às providências, e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 738017 Nr: 707-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JOSE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP157.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 Vistos etc.

Para tentativa de conciliação quanto ao pagamento do débito, designo o 

dia 06 de junho de 2018, às 08h30min, oportunidade em que serão 

analisados os pedidos pendentes caso não haja acordo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 775420 Nr: 4393-54.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CASTILHO SOARES, NELSON 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

EDSON RITTER - OAB:OAB/MT15465

 Vistos etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de maio de 2018, às 16h, devendo-se 

intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido 

Nelson Machado, entendo que esta se confunde com o mérito da causa e 

deve com ele ser analisada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 746252 Nr: 5739-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVILO OSTERNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDES GARCIA LEAL, ALONSO ALVES 

PEREIRA, JEAN CARLOS LOPES LINO, MARIA DO CARMO CORREA DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o confinante Jean Carlos ainda não foi citado até a 

presente data, defiro o petitório de fls. 68, devendo-se expedir nova carta 

de citação no endereço declinado, fazendo constar que o Oficial de 

Justiça deve empreender esforços para efetivar a citação, valendo, caso 

necessário, dos mecanismos da citação por hora certa, conforme 

determina o art. 252 a 254 do CPC/15.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 806689 Nr: 16949-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LARI PERFETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para RETIRAR o TERMO DE 

PENHORA, para as providências necessárias, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002295-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002295-74.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: REINALDO APARECIDO FERREIRA, MARIA DE 

FATIMA BASTO FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos etc. Compulsando o feito em 

exame, observo que se trata de pedido de alvará judicial, tendo sido o feito 

endereçado ao Juízo da Vara de Família e Sucessões desta Comarca. 

Desse modo, equivocada a distribuição do processo junto a esta Vara 

Cível, o que sequer pretendeu o autor, pelo que se vê. Diante disso, 

DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO PARA UMA DAS VARAS 

DE FAMÍLIA DESTA COMARCA, intimando-se o procurador do demandante 

acerca desta deliberação. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de abril de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002225-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUESON CARDOSO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO MARQUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002225-57.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: AUTOR: MARQUESON CARDOSO RIBEIRO Parte Ré: RÉU: 

MARCOS ANTONIO MARQUES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO ajuizada por MARQUESON CARDOSO RIBEIRO em 

desfavor de MARCOS ANTONIO MARQUES DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o 

dia 26 de junho de 2018, às 08h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 
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Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001951-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLDA NUNES INDIO CORBELINO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉIA BERNABE (RÉU)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001951-93.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: AUTOR: IZOLDA NUNES INDIO CORBELINO SOUZA Parte Ré: RÉU: 

SUELY MALIMPENSA LEIVA, ANDRÉIA BERNABE Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ajuizada por IZOLDA NUNES INDIO 

CORBELINO SOUZA em desfavor de SUELY MALIMPENSA LEIVA e 

ANDRÉIA BERNABE, devidamente qualificados na exordial. A autora alega, 

em síntese, que adquiriu da empresa PROJETTA INCORPORACAO E 

VENDAS DE IMOVEIS LTDA – EPP, que tem como sócio proprietária a 

primeira requerida (SUELY), um apartamento no conjunto residencial 

“RESIDENCE CLASSIC III”. Afirma que, como forma de pagamento, emitiu 10 

(dez) cheques no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada. Sustenta 

que, quando da compensação dos dois últimos cheques (850118 e 

850116), a demandante descobriu que a empresa PROJETTA não mais 

estava realizando a construção do empreendimento e que fechou as 

portas, sem dar as devidas baixas na empresa. Assevera que, por ter 

adquirido um apartamento e não o receber, a autora procedeu à sustação 

dos dois últimos cheques. Contudo, afirma que a primeira requerida 

(SUELY) protestou o cheque de n. 850116 e repassou o cheque de n. 

850118 para a segunda requerida (ANDRÉIA), realizando o protesto. Por 

conta de tais fatos, pleiteia a requerente o deferimento da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinado que as requeridas retirem o 

protesto do nome da autora junto ao Cartório do 4º Ofício desta Comarca. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência supramencionado, verifico que não se fazem 

presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que 

as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação 

probatória, sendo recomendável, a priori, a formação do contraditório. 

Desse modo, não obstante a parte autora alegue que a sustação dos 

cheques protestados decorreu do descumprimento contratual pela parte 

contrária, é certo que não há elementos seguros o suficiente para ensejar 

a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda melhor 

compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o pedido 

de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Não há, enfim, 

elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direto 

invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante prevê o 

artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da disposição legal 

referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência quando 

inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador 

acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos os 

elementos aptos à concessão da medida liminar. Conforme o disposto no 

artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 26 de junho de 2018, às 11h, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do 

novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de abril de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002260-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002260-17.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: AUTOR: MARIA APARECIDA SOARES Parte Ré: RÉU: GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA APARECIDA 

SOARES em desfavor de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, ambos devidamente qualificados na exordial. 

A autora alega, em síntese, que a requerida teria lançado indevidamente 

seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito 

inexistente, por serviço jamais contratado. Por conta de tais fatos, requer 

a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos 

órgãos de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e 

junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome da 

autora pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que, ao que parece, pode constituir cobrança 

indevida. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos 

quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da parte autora do 

banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - SCPC/SERASA, em 

relação ao apontamento sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 28 de junho de 

2018, às 08h, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 
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revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001921-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001921-58.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

Parte Ré: REQUERIDO: NIVALDO ALVES DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS SICREDI LTDA. em desfavor de NIVALDO ALVES DOS 

SANTOS ME, ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que, o autor 

concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na 

inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou inadimplente com as 

parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o 

requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo 

descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, clamando para 

ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da 

dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à inicial, veio a 

documentação pertinente. É o breve relato. Fundamento e Decido. RECEBO 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial, demonstram a relação contratual (ID 12345007), bem como a 

notificação da mora (ID 12345040). Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 09 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002127-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TERNES ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002127-72.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

RODRIGO TERNES ALVES Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A. em desfavor de 

RODRIGO TERNES ALVES, ambos qualificados nos autos. Noticia a 

exordial que, o autor concedeu ao réu um financiamento, tendo por objeto 

o veículo descrito na inicial. Contudo, relata que o requerido se tornou 

inadimplente com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À luz 

destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela busca e apreensão 

do veículo descrito acima, que se encontra em poder do polo passivo, 

clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da 

integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de revelia. Acostada à 

inicial, veio a documentação pertinente. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. De início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a 

irregularidade supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual (ID 

12433687- Pág.1), bem como a notificação da mora (ID 12433687 - Pág. 

9). Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do 

Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o caso é de se 

deferir liminarmente a medida, determinando a busca e apreensão do bem 

supramencionado. Assim, presentes os requisitos autorizadores que 

ensejaram o presente pedido, tendo em vista a demonstração da mora, 

conforme Instrumento de Protesto, tomando assim ciência dos débitos 

vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, 

autorizando que o veículo fique em depósito com pessoa a ser indicada 

pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o Requerente ou quem o 

mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel 

do bem. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, 

cite-se a parte ré para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 

10.931/2004), bem como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a 

requisição de força policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, 

§2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007604-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO PINTO DOS SANTOS (AUTOR)

TEREZA BATISTA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELE MARIA DE SOUSA OAB - MT23353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA (RÉU)

RENAN RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

ROSICLÉIA RODRIGUES MOTA (RÉU)

ADMEIRE DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007604-13.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: AUTOR: ADELINO PINTO DOS SANTOS, TEREZA BATISTA DA 

SILVA SANTOS Parte Ré: RÉU: ADMEIRE DA SILVA SANTOS, RENAN 

RODRIGUES DOS SANTOS, RAFAEL HENRIQUE DA SILVA, ROSICLÉIA 
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RODRIGUES MOTA Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: "Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da 

Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas 

pela parte autora, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo legal, em 

face da gratuidade deferida. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000986-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VETERINARIA FLORA MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO DE MELLO OAB - MG154833 (ADVOGADO)

CIBELE ALINE PEREIRA PIMENTA OAB - MG161763 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA FERNANDA ALVES ALEXANDRE (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: 1004554-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ALMEIDA RAMOS LIMA (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: 1003650-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL NEVES DE JESUS (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, 

BEM COMO MANIFESTAR ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO 

DO RENAJUD CONFORME DOC. ID 11783974.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008715-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAHER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DE FATIMA SCHREIBER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002852-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK (EXECUTADO)

EDUARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

RICARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

LEONARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002482-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELVI MARIA BUENO DE MORAES RODRIGUES (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000487-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY ROSA DA ROCHA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANITIELI MARINGOLO LEMOS SILVA OAB - MT0017362A (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)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000553-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002361-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DUARTE BORGES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO SIQUEIRA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

ALUIZIO SIQUEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006196-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

BATISTA DA SILVA E SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE A PETIÇÃO ID 11918332 VEIO DESACOMPANHADA DO 

COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000476-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO DA FE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000329-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12617065

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000551-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANA VIEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO)

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12617491

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001734-50.2018.8.11.0003

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:

MARCOS ANTONIO SCALEZ (EXECUTADO)

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

MARCELO SCALEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001734-50.2018.8.11.0003 Vistos etc. Observa-se que a 

demanda executiva foi proposta contra os devedores solidários da Cédula 

de Crédito Bancário nº 003.528.113, objeto da presente lide, uma vez que 

a empresa devedora principal encontra-se em processo de recuperação 

judicial que tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca sob o nº 

1002327-16.2017.8.11.0003. Um dos efeitos da recuperação judicial é a 

novação dos créditos anteriores ao pedido. Ocorre que isso não implica 

na suspensão/extinção das garantias atribuídas aos créditos, aval 

inclusive, de forma que o credor pode executá-las. Nesse sentido, a lição 

doutrinária:m "Os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial têm 

asseguradas as garantias (art. 59) atribuídas a seus créditos. Em tais 

condições, subsistem as garantias decorrentes da fiança e avais de 

terceiros, facultado ao credor executá-las" (in Almeida, Amador Paes. 

Curso de falência e recuperação de empresa: de acordo com a Lei n. 

11.101/2005. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 322/323). A recuperação 

judicial do devedor principal não afeta a obrigação do avalista do título, 

diante da autonomia do aval, ainda que este seja sócio daquele. O devedor 

solidário avalista, ainda que sócio, não se confunde com o sócio solidário, 

que tem suas execuções suspensas nos termos do art. 6º, caput, da Lei 

11.101/2005. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. NOTA 

PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO DE SÓCIO-AVALISTA. EMPRESA AVALIZADA 

COM FALÊNCIA DECRETADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. 

INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE FALIDA. - 

Como instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia 

substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficácia não estão 

jungidas à da obrigação avalizada. - Diante disso, o fato do sacador de 

nota promissória vir a ter sua falência decretada, em nada afeta a 

obrigação do avalista do título, que, inclusive, não pode opor em seu favor 

qualquer dos efeitos decorrentes da quebra do avalizado. - O art. 24 do 

DL 7.661/45 determina a suspensão das ações dos credores particulares 

de sócio solidário da sociedade falida, circunstância que não alcança a 

execução ajuizada em desfavor de avalista da falida. Muito embora o 

avalista seja devedor solidário da obrigação avalizada, ele não se torna, 

por conta exclusiva do aval, sócio da empresa em favor da qual presta a 

garantia. - Mesmo na hipótese do avalista ser também sócio da empresa 

avalizada, para que se possa falar em suspensão da execução contra o 

sócio-avalista, tendo por fundamento a quebra da empresa avalizada, é 

indispensável, nos termos do art. 24 do DL 7.661/45, que se trate de sócio 

solidário da sociedade falida. Recurso especial a que se nega 

provimento." (STJ - REsp: 883859 SC 2006/0195193-5, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2009, T3 - TERCEIRA 

TURMA). APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – 

PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

RAZOAVELMENTE FIXADOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É possível a execução da cédula de crédito bancário contra 

o avalista, mesmo quando a devedora principal está em recuperação 

judicial, tendo em vista a autonomia substancial do aval. “As deliberações 

constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por 

sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências 

decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 

11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação 

judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, 

fiadores e obrigados de regresso.” (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 

05/09/2013) Os honorários advocatícios arbitrados em observância aos 

critérios do art. 85, § 2º, do CPC, apresentam-se adequados ao caso. ( 
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TJMT - Ap 79280/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

07/11/2017). Por essas razões, é legítimo o ajuizamento da execução 

contra os avalistas da cédula de crédito bancário. Desse modo, acolho a 

inicial apresentada e suspendo, por ora, os atos executivos contra a 

primeira executada e devedora principal enquanto perdurar o prazo de 

blindagem e até a aprovação do plano de recuperação judicial do 

processo retromencionado, e determino a citação dos 2º e 3º executados 

para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. Fixo os honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão reduzidos 

pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser 

elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando rejeitados os 

embargos à execução ou ao final da execução levando em consideração 

o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do 

CPC). Não formalizado o pagamento do débito e não havendo nomeação 

de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a penhora e avaliação de 

bens, tantos quantos bastem para o pagamento do valor principal 

atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Se os 

devedores não forem encontrados no momento da diligência, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, por duas 

vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a 

citação com hora certa (art. 830,do CPC). Formalizada a constrição 

judicial, caso os executados não estejam presentes no momento do ato, 

intime-os por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado 

advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, 

por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de 

imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. Cientifique os 

devedores que, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderão opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). Caso os 

executados reconheçam o crédito do exequente, poderão efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734896 Nr: 14611-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Código nº 734896

Vistos etc.

Intime os credores para manifestarem-se sobre a certidão da Oficiala de 

Justiça à fls. 156, no prazo legal.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 725932 Nr: 6880-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SOBRINHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE SOARES DANTAS, 

ALISSON APARECIDO DA SILVA AMORIM, JOÃO TRABALHON NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

TALITA DE SOUZA BEZERRA - OAB:OAB/MT 20.048

 Diante do exposto, e com fulcro nos arts. 107, inciso IV c/c 109, VI e 115 

do CP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados EDUARDO 

HENRIQUE SOARES DANTAS, brasileiro, solteiro, vendedor, portador do 

RG nº 1564544-4 SSP/MT, filho de Bertolomeu Dantas Corda e Ana Maria 

Soares, residente e domiciliado à Rua José Barriga, nº 2531, Jardim 

Carvalho, nesta cidade; ALISSON APARECIDO DA SILVA AMORIM, 

brasileiro, solteiro, entregador, portador do RG nº 21466904 SSP/MT, 

inscrito no CPF nº 034.114.631-55, filho de Aparecido Santos Amorim e 

Elza da Silva Marques, residente e domiciliado à Rua C, nº 433, Bairro São 

Sebastião II, nesta cidade e JOÃO TRABALHON NETO, brasileiro, solteiro, 

autônomo, portador do RG nº 1360962-9 SSP/MT, inscrito no CPF nº 

936.723.221-72, residente e domiciliado à Rua Ezequiel da Costa, nº 632, 

Jardim Sumaré, nesta cidade, como incursos nas sanções do artigo 54, da 

Lei 9.605/98, pela ocorrência da prescrição retroativa em perspectiva ou 

antecipada.Mantenho o perdimento do valor depositado pelo denunciado 

Eduardo Henrique Soares Dantas, conforme decisão proferida à fls. 159. 

Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Sra. Gestora 

manter registro do referido valor em livro próprio.Custas “ex lege”.Com o 

trânsito em julgado, arquivem os autos.P.R.I.C.Rondonópolis, 22 de março 

de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 888458 Nr: 1166-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DANIEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR MARCELO BERTOLDO BARCHET, ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO 

LEGAL.SOBE PENA DE DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA PARA A 

COMARCA DE ORIGEM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 885295 Nr: 11946-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SILVA GONÇALVES - 

OAB:25.174/PR, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - 

OAB:56.648/PR, FLAVIANE FILOMENA DA SILVA GONÇALVES - 

OAB:60.579/PR, RAFAEL BET GONÇALVES - OAB:41565, TATHIANE 

MICHELE GRODISKI GONÇALVES - OAB:88359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, Recebo os embargos nos efeitos suspensivo e devolutivo, 

suspendo o andamento do processo principal (código 807059), em relação 

ao bem aqui perseguido.Cite o embargado para, querendo, apresentar 

defesa, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do artigo 679 do CPC. 

Rondonópolis-MT, 19 de março de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUIZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750403 Nr: 7953-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA BATISTA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLORISVAL ALVES DE SOUSA, 

MARIA FRANCISCA DA SILVEIRA, JAIRO ANTONIO DA CRUZ, MARIA 

SANTA GARCIA CHIMENES, ALICE MORAIS NUNES, HELENA BRANDÃO 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Ex positis, julgo procedente a presente ação de usucapião para o fim de 

declarar a favor da autora a USUCAPIÃO da área devidamente descrita e 

caracterizada na petição inicial. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com amparo no artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em 

julgado, expeça mandado de registro do referido imóvel, em nome da 

autora ao Cartório Imobiliário, com cópia desta decisão. Após, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 02 de março 

de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412873 Nr: 8723-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA ALVES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, JOSÉ 

VILLANOVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO, para devolução dos autos nº 8723-41.2008.811.0003, 

Protocolo 412873, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446546 Nr: 1728-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, 

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON LUIZ 

RASIA, para devolução dos autos nº 1728-07.2011.811.0003, Protocolo 

446546, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 9126-64.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA, CREUZA DE OLIVEIRA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNNA LUIZA 

QUEIROZ MOLATO, para devolução dos autos nº 9126-64.1995.811.0003, 

Protocolo 34393, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431633 Nr: 293-32.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:/MT 17449-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON LUIZ 

RASIA, para devolução dos autos nº 293-32.2010.811.0003, Protocolo 

431633, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 373615 Nr: 2010-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Certifico que torno sem efeito a intimação de fls. 580 em razão de erro 

material.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002202-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DOURADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002202-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora pleiteia a 

outorga de tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação 

de que jamais firmou qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou 

serviços junto à empresa responsável pelo apontamento da negativação. 

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de 

tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame a demandante alega jamais 

ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços 

junto à empresa demandada, ainda assim, teve seu nome negativado 

perante os órgãos de proteção ao crédito (Id. 12452355). Nas ações 

declaratórias negativas, em que a parte autora alega a inexistência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, uma vez que é totalmente impossível ao demandante fazer 

prova de fato negativo. O ônus da prova do fato constitutivo in casu não 

pode ser atribuído ao autor, já que a causa de pedir é justamente não 

haver o fato constitutivo. Assim, nas declaratórias negativas ao réu é que 

se incumbe provar a existência da relação jurídica. Nesse sentido já 

decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – seguro – SUSPENSÃO DE DESCONTOS em conta 

corrente – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 

273 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os 

requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pretendida há 

que ser autorizada a suspensão dos descontos havidos em 

conta-corrente da parte, sobretudo por ser impossível requerer da parte a 

produção de prova negativa, demonstrando que não realizou o negocio 
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jurídico objeto da lide. (AI 46167/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, 

Publicado no DJE 06/07/2016) Desse modo, ante as ponderáveis razões 

apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. 

O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, e de tudo 

mais que dos autos consta, concedo a tutela de urgência de natureza 

antecipada. Determino seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito 

(SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da negativação do nome 

da autora de seus bancos de dados referente ao título descrito na inicial, 

até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda. 

Ato contínuo, tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de 

velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002157-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002157-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Novel Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo 

como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se 

que o demandante possui em seu nome outros débitos pendentes e que 

resultaram na negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito. Ademais, a dívida em litígio é questionável uma vez que existe 

relação contratual entre as partes e, portanto, não assiste razão ao 

demandante quanto ao pleito antecipatório. Assim, não há como impedir 

que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se 

encontra o de lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de 

inadimplentes. In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do 

direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não 

há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte 

autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir 

o magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos 

narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da 

versão apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). A 

informação fornecida pela empresa ré, quanto ao risco de crédito em 

nome do devedor junto aos cadastros restritivos de crédito, não constitui 

ato ilícito e, sim, exercício regular de direito. Ante o exposto, na ausência 

de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro 

o pedido. Defiro, no entanto, o pedido de assistência judiciária gratuita, 

haja vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1001070-19.2018.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

PARTE AUTORA:AUTOR: HERONDINO NOGUEIRA DE ABREU

PARTE RÉ: RÉU: GILDELUZILO HONORIO DA SILVA, VALDERSON JOSE 

RAMOS, ÁGDA BORGES RAMOS

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 35.668,00

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: O requerente detém a posse mansa e pacífica e 

ininterrupta do imóvel abaixo descrito há mais de 24 (vinte e quatro) anos. 

Requer seja decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com 

conseqüente mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de terreno para 

construção, caracterizado como lote nº 11 da Quadra nº 6 do loteamento 

denominado "Jardim América", com limites e confrontações constantes na 

matrícula nº 1.964 do C.R.I. de Rondonópolis-MT
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DESPACHO: "Vistos e examinados. 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, Simone Menezes Veiga - 

técnica judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT,9 de abril de 2018 Thais Muti de OLiveira Gestora 

Judiciária

EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1010405-96.2017.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]

PARTE AUTORA:AUTOR: VALDETE CARDOSO XAVIER CLAUDINO

PARTE RÉ: RÉU: MARIA RODRIGUES BEZERRA, JOANA TEIXEIRA DOS 

SANTOS, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 6.167,06

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: A requerente adquiriu por meio de Escritura Pública 

de Cessão de Meação e Direitos Hereditários o imóvel abaixo descrito há 

mais de 11 (onze) anos, possuindo a posse mansa, pacífica e ininterrupta 

do imóvel. Requer seja decretado o seu domínio sobre o imóvel 

usucapiendo, com conseqüente mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de terreno para 

construção, constituído pelo nº 7-A da quadra nº 05, localizado na "Vila 

Mariana", com limites e confrontações constantes na matrícula nº 76.142 

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, Simone Menezes Veiga - técnica judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT,9 de abril de 2018 . Thais Muti de OLiveira. Gestora 

Judiciária

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000153-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELE PERES DE SOUZA OAB - MT0018424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DARTORA (RÉU)

JOAQUIM BISPO DE SOUZA (RÉU)

JOSE PEREIRA TOSTA (RÉU)

MARCILIO TEIXEIRA FILHO (RÉU)

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que deixei de intimar JOAQUIM 

PEREIRA BISPO, uma vez que a Avenida Tiradentes não passa pelo Bairro 

Jardim Marialva. Ainda, certifico que percorri a Rua Corumbá 

(prolongamento da Tiradentes) até a Avenida Aeroporto, entretanto, não 

encontrei o n. 666. Certifico que nos dias 27 e 28 de fevereiro, bem como 

no dia 07 de março de 2018, em horários diferentes, me desloquei até o 

endereço constante no mandado, entretanto, não encontrei o confinante 

JOSÉ BISPO DE SOUZA. Certifico que o imóvel se encontrava fechado em 

todas as oportunidades. RONDONÓPOLIS/MT, 8 de março de 2018. 

ALEXANDRE EDUARDO NARLOCH DE SOUZA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001298-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerida, do retorno dos autos do T. J., e 

para no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001060-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FULADOR (REQUERENTE)

ILVONEI ZATT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 10(dez) dias, 

efetuar o depósito dos honorários periciais conforme petição id. 12477765 

de 01/04/18, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004926-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CEREAIS BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS PEREIRA OAB - GO17136 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER SP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 

(EXECUTADO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar nos autos sobre o cumprimento do acordo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004820-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA NATEL TAGLIARI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)
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ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON COELHO ANASTACIO - ME (REQUERIDO)

R. L. DA S. CARVALHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005433-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILDA CARVALHO SOARES (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRE MAGNO BOEIRA COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001211-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (AUTOR)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (AUTOR)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (AUTOR)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO INVISTA CF (RÉU)

PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(RÉU)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (RÉU)

BANCO CARGILL SA (RÉU)

AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA. (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (RÉU)

UNIK S.A. (RÉU)

MACEDO & SOUZA LTDA (RÉU)

CLEBER FIRMINO DA SILVA (RÉU)

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

SINVAL PEREZ ZORATO (RÉU)

RODRIGO COSTA FEITOSA (RÉU)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (RÉU)

ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS PAULISTA ADMINISTRACAO E 

COBRANCA DE TITULOS LTDA (RÉU)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (RÉU)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (RÉU)

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

POSTO MANGUEIRAS LTDA (RÉU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (RÉU)

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(RÉU)

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (RÉU)

OUTROS (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 (ADVOGADO)

ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB - TO1874-O (ADVOGADO)

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES OAB - SP107950 (ADVOGADO)

APARECIDA BREDA MILANESE OAB - SP317673 (ADVOGADO)

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

LUCAS LEVADA POZZANI OAB - SP345284 (ADVOGADO)

MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES OAB - TO2265 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

MAYRA SIMIONI APARECIDO SERRA OAB - SP271436 (ADVOGADO)

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO)

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO)

GASTAO MEIRELLES PEREIRA OAB - SP130203 (ADVOGADO)

DOMINGOS FERNANDO REFINETTI OAB - SP46095 (ADVOGADO)

PRISCILA APARECIDA ZAFFALON SANDI OAB - SP239471 (ADVOGADO)

RUY MACHADO TAPIAS OAB - SP82900 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA DE QUEIROZ OAB - MG107929 (ADVOGADO)

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON OAB - MS6355 

(ADVOGADO)

TASSIANA CARVALHO AMADO OAB - MG133623 (ADVOGADO)

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO)

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO)

VIVIANE MENDES BRAGA OAB - TO2264 (ADVOGADO)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

MARLUCIO BOMFIM TRINDADE OAB - SP154929 (ADVOGADO)

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205 (ADVOGADO)

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN OAB - PR76763 (ADVOGADO)

FLAVIA LEME AMADEU OAB - SP333821 (ADVOGADO)

TATIANA TEIXEIRA OAB - SP201849 (ADVOGADO)

EDUARDO TADEU GONCALES OAB - SP174404 (ADVOGADO)

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 (ADVOGADO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001211-72.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 70.400.613,66; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[Recuperação judicial e Falência]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA, ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA, T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS 

LTDA., RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, TREVISAN & 

SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS Parte Ré: RÉU: OUTROS, 

BANCO SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA S.A, ITAU UNIBANCO S/A, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, CGMP - 

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PANTANEIRO 

ACESSORIOS LTDA - ME, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

AUTOPECAS LTDA - ME, GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP, 

RODRIGO COSTA FEITOSA, ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS 

PAULISTA ADMINISTRACAO E COBRANCA DE TITULOS LTDA, FERREIRA 

DE SOUSA & BARCELOS LTDA, DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA, ROTA 

OESTE VEICULOS LTDA, ASFRETE SERVICOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA, BRIDGESTONE DO BRASIL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FABIANO & LOURENCO LTDA - ME, 

SINVAL PEREZ ZORATO, CLEBER FIRMINO DA SILVA, BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL SA, MACEDO & SOUZA LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A., UNIK S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., BANCO DO 

BRASIL S.A, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA., 

BANCO CARGILL SA, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., POSTO 

MANGUEIRAS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 

INVISTA CF Vistos e examinados. Na decisão judicial de Id. 11201671 fora 

deferida a prorrogação do prazo de blindagem da recuperanda até a 

realização da Assembleia Geral de Credores. Posteriormente o 

Administrador Judicial compareceu aos autos informou que a Assembleia 

Geral de Credores, que se realizaria na data de 26/03/2018, foi suspensa 

por deliberação da maioria dos credores, estando remarcada para o dia 

26/06/2018 (Ids. 12408905 e 12442771). A recuperanda peticionou, então, 

informando que seus credores estão dando continuidade a processos de 

busca e apreensão movidos contra si, por entenderem que o prazo de 

blindagem encerrou-se em 26/03/2018, quando realizada a Assembleia 

Geral de Credores; e que os bens objeto de referidos processos são 

essenciais para a continuidade das suas atividades. Requereu, deste 

modo, que seja esclarecido até quando foi prorrogado o prazo de 

blindagem; que seja o prazo de blindagem prorrogado até o final dos atos 

assembleares; que seja declarada a essencialidade dos bens elencados 

no tópico 1.3 da sua petição; e que seja declarada a competência do juízo 

recuperacional para decidir sobre atos constritivos contra os ativos da 

recuperanda, com a consequente decretação de nulidade da decisão 

oriunda do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, que 

determinou a penhora de valores da recuperanda. DECIDO. No que tange à 

prorrogação do prazo de blindagem da recuperanda, de pronto é possível 

esclarecer que o mesmo deve perdurar ATÉ A VOTAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO apresentado pela devedora. Valioso esclarecer que a 

intenção do juízo, ao prorrogar o prazo de blindagem até a realização da 

Assembleia Geral de Credores, é justamente a de o estender até que os 

atos assembleares tenham fim. Conforme se vê dos autos, o conclave do 

dia 26/03/2018 não foi ultimado, tendo ocorrido a suspensão do ato (pela 

maioria dos credores), que ficou reagendado para o dia 26/06/2018. Deste 

modo, resta evidente que a Assembleia Geral de Credores não foi 

concluída e, portanto, não há que se cogitar em encerramento do prazo de 

blindagem da recuperanda. Nesse contexto, para que não restem dúvidas, 

reforço que O PRAZO DE BLINDAGEM DA RECUPERANDA ESTÁ 

PRORROGADO ATÉ QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

MESMA SEJA VOTADO, quando então a Assembleia Geral de Credores 

está perfeita e acabada. Dito isto, determino que seja oficiado aos juízos 

indicados no item “d” da petição de Id. 12514990, com cópia da presente 

decisão, informando acerca da vigência do prazo de blindagem da 

recuperanda. No que tange aos pedidos de declaração de essencialidade 

de bens (item “c”) e declaração de competência deste juízo da 

recuperação judicial para decidir acerca dos atos constritivos efetivados 

contra os ativos da recuperanda, determino a intimação do Administrador 

Judicial para que se manifeste acerca dos requerimentos formulados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que, no prazo legal, também se manifeste acerca dos pedidos 

da recuperanda. Na oportunidade, poderá o Douto Promotor de Justiça 

tomar ciência dos relatórios das atividades da recuperanda dos meses de 

Novembro/2017, Dezembro/2017 e Janeiro/2018, apresentados pelo 

Administrador Judicial nos Ids. 11285058, 11561566, 11608062, 11666009 

e 12096333, respectivamente. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000880-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VETORASSO & TOPJIAN LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCIO SILVA DOS SANTOS (RÉU)

RAQUEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001712-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUGUSTA VALPATO GASPARELO (RÉU)

NELSON GASPARELO (RÉU)

GENOVEFA IVONE VOLPATO GASPAR (RÉU)

JOAO NETO GASPARELLO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001977-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREEN JET TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO PARENTE SETTANNI OAB - SP172308 (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO PARENTE SETTANNI OAB - SP279084 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONEI GARCIA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento e para no mesmo prazo, efetuar o depósito de diligência 

do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na Central de Pagamento de 

Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento nº 07/2017-CGJ, 

encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme disposto no Capítulo 

3, seção 7, item 7 da CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 388177 Nr: 1846-22.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA JAGUARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 
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de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709886 Nr: 4828-33.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON LUCAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL - 

OAB:15.542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4062

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820695 Nr: 3207-59.2016.811.0003

 AÇÃO: 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: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN FERREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804537 Nr: 16132-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDEMAR SCHEER, JULIANA MULLER SCHEER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISABETE DA SILVA BARISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755493 Nr: 10582-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANICE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RODRIGUES CHAVES, MARCOS 

FRATARI CHAVES, WALTER RODRIGUES CHAVES, BRAZ JOSE DE 

SANTANA, MARCOS FRATARI CHAVES, ZACARIAS LOPES GALVÃO, 

MARIA CONCEICAO GAIÃO CHAVES, LIGIA DE SOUZA CHARLES, MARIA 

ALVES DA SILVA, MARIA DIVINA FIGUEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico, considerando que estranhamente o patrono do autor não estava 

cadastrado aos autos e, portanto a inrimação não foi disponibilizada para 

o mesmo, refaço, nesta data a intimação: INTIMAÇÃO do patrono da autora 

para, no prazo legal, manifestar sobre a petição de fls. 131/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750843 Nr: 8214-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANFORTE PROMOTORA E ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA EPP, DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA, 

ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA, VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA, 

SIDNEY LEME DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:OAB/ MT 

14485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre a 

penhora negativa de fls.69/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 420403 Nr: 2713-44.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIELENE TOLENTINO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO FARIAS, CRISTIANE 

MATEUS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Requereu a parte exequente o deferimento de penhora on-line nas contas 

bancárias da parte executada (fl. 107)

Considerando que o feito se encontra apto à realização da penhora online 

e, tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s).

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 65.295,20 .

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo, conforme art. 512 §2º da 

CNGC/MT.

Com a vinda da resposta das instituições bancárias verifiquei a penhora 

de valores inferiores aos requeridos, mesmo assim, procedi à 

transferência dos valores bloqueados. Diante disso, intime-se a parte 

exequente para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

Diante disso, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

para eventual manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

disposição do art. 854, §3° do CPC, contados a partir da data da intimação.

Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte 

executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por 

via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou o último 

endereço informado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715431 Nr: 10709-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO VICENTE DAL FORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SUTO - 

OAB:230509/SP, FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Para melhor análise do pedido de busca pelo sistema SIEL, do Tribunal 

Regional Eleitoral, intime-se o requerente a indicar a data de nascimento e 

o nome completo da mãe da parte requerida.

 Com a resposta, negativa ou positiva, dê-se ciência ao peticionante para 

que se manifeste, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 451251 Nr: 6431-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ, 

RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls.128, proceda-se a consulta via sistema RENAJUD.

Com as informações intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825789 Nr: 4962-21.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Proceda-se a restrição do veículo descrito na inicial, através do Sistema 

Renajud.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706754 Nr: 1488-81.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORTEA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SOCORRO BRASIL RESGATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 779618 Nr: 6047-76.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FLORENCIO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar a Carta 

Adjudicação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436994 Nr: 5662-07.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO SILVA 

BAVARESCO, para devolução dos autos nº 5662-07.2010.811.0003, 

Protocolo 436994, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 383775 Nr: 11883-45.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT/9123, ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - OAB:8.995/ 

MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - OAB:MT/8527, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:MT/9.993-B, ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA 

SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal proceder a 

atualização dos cálculos do débito, observando os termos da sentença 

proferida nos autos de Embargos a Execução nº 8374-96.2012.811.0003, 

CI 713265, conforme cópia de fls. 143/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 407714 Nr: 3410-02.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORNELIO ADRIANO SANDERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal fornecer cópia 

da petição de fls. 118, para acompanhar a carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732502 Nr: 12704-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR RODRIGUES DE ARAÚJO, MARIA SANTOS 

DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VIVIAM, ITAMAR DISSEGNA, 

IMOBILIARIA BIG LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Oficie-se ao cartório respectivo, informando que o ITBI não incide na 

prescrição aquisitiva (usucapião), por se tratar de modo de aquisição 

originária da propriedade.

Já o IPTU é uma obrigação tributária "propter rem", devida por aquele que 

detém a propriedade do imóvel e seus sucessores, devendo ser paga pelo 

adquirente do bem, que inclusive obteve a usucapião por afirmar que 

detém há muitos anos a posse do imóvel com ânimo de dono.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 769399 Nr: 1866-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Requereu o autor a baixa do bloqueio RENAJUD, conforme se vê às fls. 

114.

 Estabelece o art. 3º, § 9º, in fine, do Dec. 911/67:

 “ Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”.

 Retire-se o gravame incidente sobre o veículo (art. 3º, § 9º, in fine, do 

Dec. 911/67), se providenciado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727545 Nr: 8416-14.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHRDS, MANOEL ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

RONDONOPOLIS - CODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que os autos ficarão suspensos até abril/2019, 

aguardando o cumprimento do acordo homologado ou provocação da 

parte interessada.

Considerando a nova sistemática processual abarcada pela Lei 

13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil, bem como o fato de que o 

feito permanecerá no relatório estatístico mensal por anos, sem qualquer 

movimentação, entendo por bem em DETERMINAR que os autos aguardem 

o transcurso do prazo do acordo em ARQUIVO.

 REGISTRO que não se trata de extinção da execução, podendo a parte 

interessada requerer o prosseguimento da demanda postulando o 

desarquivamento desta SEM O PAGAMENTO DAS CUSTAS/TAXAS para 

tanto, o que fica desde já DEFERIDO.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798131 Nr: 13522-83.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON FERNANDES GARCETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Considerando o teor da certidão (fl. 48), redesigno a audiência para o dia 

10 de julho de 2018, às 14h00min nos moldes da decisão acostada às fls. 

46/47. Intimem-se as partes para comparecerem ao ato.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 330533 Nr: 2034-20.2004.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO GARISTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos e examinados.

 Tendo em conta o teor da certidão de fls. 793, bem como a notícia de que 

o acordo homologado foi devidamente cumprido (fls. 794), com fulcro no 

disposto no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro a 

extinção do processo de execução.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812202 Nr: 155-55.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GILBERTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GAVALK, IZABEL LECH GAVLAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARULLINY NEVES DA SILVA 

- OAB:39766

 Certifico, considerando que estranhamente o patrono do requerido não 

estava cadastrado aos autos e, portanto a sentença não foi 

disponibilizada para o mesmo, refaço, nesta data a intimação: "Vistos e 

examinados. Com fulcro no disposto no artigo 809, §§1º e 2º do CPC, 

defiro o pedido de conversão da execução para entrega de coisa em 

execução por quantia certa, determinando a intimação do executado para 

que, no prazo legal, efetue o pagamento do débito indicado pelo credor.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441739 Nr: 10409-97.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAIR ALVES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, MONICA DE 

LOURDES CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Vistos e Examinados.

 Defiro o pedido de fls. 218, no que concerne a intimação dos adquirentes 

para se manifestar acerca da alegação de fraude à execução.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781611 Nr: 6824-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALEX MOURA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURILENE SOUSA CARMO DO 

PRADO - OAB:16682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:OAB/SP-221.386

 Vistos e examinados.

Devidamente intimada acerca da penhora realizada (fls. 180), a parte 

executada quedou-se inerte, como certificado às fls. 182.

A patrona da parte autora requereu o levantamento de valores, indicando 

seus dados bancários (R$10.168,15).
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 Considerando-se a inércia da parte executada (fls. 182), declaro 

satisfeita a obrigação e extinto o processo, com fulcro no disposto no art. 

526, §3º, do CPC/2015.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pela parte autora, bem como o 

instrumento de fls. 186.

 Expeça-se o alvará, nos moldes da CNGC.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431615 Nr: 275-11.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA LOIOLA DOURADO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT/12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e Examinados.

 Defiro a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 

Para tanto, expeça-se o respectivo ofício.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711931 Nr: 6968-40.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA REGENTE LTDA, 

IVANILDO SANTOS FONTOURA, ESPOLIO DE OTACILIO RODRIGUES 

FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA 

- OAB:3497-A/MT, RODRIGO FERNANDO LOPES - OAB:12499-B/MT

 Vistos e Examinados.

 Analisando o acordo entabulado entre as partes, verifico que foi 

requerido o cancelamento da penhora em relação ao bem imóvel, a baixa 

da restrição junto ao RENAJUD do veículo, bem como, o cancelamento do 

registro da penhora das cotas sociais pertencentes ao executado; desse 

modo, não há se falar em expedição de carta de adjudicação, em atenção 

ao teor da certidão de fls. 300.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440465 Nr: 9134-16.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TEIXEIRA BELLIO - 

OAB:11.481

 Vistos e examinados.O feito foi convertido em cumprimento de sentença. 

Intimado para satisfazer o pagamento da obrigação, a parte executada 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 430. O exequente requereu a 

realização de penhora on line nas contas bancárias da executada (fls. 

424/425). Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado.Observe-se o 

valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; expeço ordem de 

bloqueio para a busca do valor de R$ 670.122,41. Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud 

como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT.Determino que esta decisão 

permaneça sem publicidade, continuando os autos conclusos em gabinete, 

de forma a impossibilitar que a parte executada tenha ciência de seu 

conteúdo (art. 854 CPC e item 2.19.1.3 e 2.19.8 da CNGC/MT).Em seguida, 

sendo a PENHORA POSITIVA intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a partir da data da 

intimação realizada pela secretaria.Consigno que, não tendo advogado 

constituído nos autos, a parte executada afetada pela penhora deverá ser 

intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por carta, direcionada ao 

endereço de citação ou ao último endereço informado nos autos.Sendo a 

penhora negativa, intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, 

dê prosseguimento ao feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798131 Nr: 13522-83.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON FERNANDES GARCETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a produção de prova testemunhal requerida pelo autor. Indefiro o 

pedido da requerente de depoimento pessoal, haja vista ser o demandado 

ser revel nos autos. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 21 de fevereiro 2018, às 14: 00 horas. As partes deverão depositar o 

rol de testemunhas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da 

realização do ato. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do CPC). Quando do depósito do rol, havendo necessidade da 

intimação ser feita pela via judicial deverá no mesmo ato comprovar os 

requisitos do §4º do artigo 455 do NCPC e depositar a diligência do senhor 

oficial, isto no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sem que haja nova 

intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio em outra 

comarca, como mencionado a parte manifeste a intenção em ouvi-la por 

carta precatória, fica deferido o pedido, devendo a parte providenciar o 

cumprimento da CP no prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, 

devendo a CP ser retirada na escrivania do Juízo, no prazo de 05 (cinco) 

dias da oferta do rol, e, ainda, ser comprovada a sua distribuição no 

mesmo prazo, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato.Intimem-se as partes desta decisão, a fim de que, querendo, 

manifestem-se no prazo do §1º do art. 357. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 412331 Nr: 8457-54.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA RAMALHO, ISABEL 

APARECIDA NAGASAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Execução.

 O exequente requereu a realização de penhora on line nas contas 

bancárias da executada (fls. 203/209).

 Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado.

Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 65.852,47.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT.

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 854 CPC e item 2.19.1.3 e 
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2.19.8 da CNGC/MT).

Com a vinda da resposta das instituições bancárias quanto à 

indisponibilidade dos valores almejados, providencie-se o desbloqueio de 

eventuais valores excessivos que tenham sido bloqueados e a 

transferência dos valores devidos para a conta única.

Caso sejam penhorados valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, determino que sejam 

imediatamente liberados.

 Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a 

partir da data da intimação realizada pela secretaria.

Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte 

executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por 

via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos.

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo legal, dê prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004216-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - 030.185.071-26 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004216-39.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 1.074.537,02; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/

[Classificação de créditos]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: REQUERIDO: OSNI 

FERREIRA DE SOUSA - ME PROCURADOR: PEDRO VINICIUS DOS REIS 

Vistos e examinados. ITAÚ UNIBANCO S/A ingressou com a presente 

impugnação de crédito à lista de credores apresentada pelo Administrador 

Judicial nos autos da recuperação judicial de OSNI FERREIRA DE SOUZA 

ME, requerendo que seja incluído crédito a seu favor, no valor de 

R$66.157,70, na Classe III (quirografários). Intimada, a impugnada 

concordou com o pedido formulado, afirmando que não se opõe a 

retificação pleiteada pelo impugnante. Instado a se manifestar, o 

administrador judicial opinou pelo acolhimento do pedido formulado pelo 

impugnante. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a manifestação da impugnada, 

com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “a” do CPC, homologo 

o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação e declaro 

a extinção do processo com julgamento do mérito. Proceda-se, o Sr. 

Administrador Judicial, a devida retificação do quadro geral de credores 

do processo de recuperação judicial vinculado a este incidente, nos 

moldes em que postulado na petição inicial. Sem custas e sem 

condenação em honorários, face a ausência de contraditório. Publique-se. 

Intime-se. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007517-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

5ª Vara Cível - Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 297617 Nr: 346-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA PEREIRA ALVES, POLLIANA PEREIRA ALVES, 

POLLICARDO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB-MT 14.573, 

MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT, SILVIO LUIZ DE MOURA 

LEITE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O, ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:, MAX PAULO DE 

SOUSA E SILVA - OAB:13.965-O

 Processo/Código/Apolo n.º 297617

Vistos, etc.

EXPRESSO RUBI LTDA, requereu a SUSPENSÃO DO LEILÃO designado 

para os dias 10/04/2018 e 24/04/2018, alegando que conforme 

documentos anexos, o veiculo de placas NUE 1048 encontra-se alienado 

fiduciariamente e, quanto aos demais, esses possuem restrições diversas 

que não constaram no respectivo edital. Juntou documentos.

Instada a se manifestar, a parte credora pugnou pela improcedência do 

pedido com o prosseguimento da hasta pública, alegando que, tanto a 

informação da alienação fiduciária bem como eventuais ordens Renajud 

realizadas em outros feitos são informações dispensáveis, que em nada 

maculam o edital publicado.

Pois bem.

Os bens móveis, objeto da hasta pública designada neste feito, foram 

penhorados via sistema Renajud, sendo que as partes foram intimadas da 

penhora e não houve impugnações pelas partes.

A hasta pública designada obedece aos parâmetros legais (art. 52 e ss. 

da Lei 9.099/95), tendo sido expedido o competente edital.

Diante disso, não constato a existência de qualquer vicio -nesta seara 

processual- capaz de produzir lesão grave e de difícil reparação a 

eventuais arrematantes dos bens móveis objeto da hasta pública 

designada neste feito, nem tampouco às partes, inexistindo, pois, 

motivação para o deferimento do pleito de suspensão da hasta pública.

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA 

REALIZAÇÃO DE PRAÇA E REAVALIAÇÃO DE BENS - INDEFERIMENTO - 

RECURSO IMPROVIDO. Inexistindo qualquer óbice à realização da praça, 

correta é a decisão do MM. Juiz que indefere a sua suspensão. A 

decretação da nulidade do laudo avaliatório a fim de que outra avaliação 

se realize somente é admissível pela lei processual civil vigente nas 

hipóteses do artigo 683 do C.P.C. (TJMT. AI 25601/2000, DES. BENEDITO 

PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/09/2000, Publicado no DJE 24/11/2000) (destaquei).

Assim como manifestou a parte credora “tanto a informação da alienação 

fiduciária bem como eventuais ordens Renajud realizadas em outros feitos 

são informações dispensáveis, que em nada maculam o edital publicado.”

Ademais, o que pleiteia a parte devedora, trata-se de questão a ser 

discutida pela via processual, prazos e procedimentos próprios e não por 

simples petição.

Por tais considerações, INDEFIRO o pedido e mantenho a hasta pública 
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anteriormente designada (fl. 882).

Determino à Escrivania que adote as providências necessárias para a 

realização da hasta pública na forma já determinada nos autos.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 6 de abril de 2018.

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000661-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WOLFGANG LEO ARRUDA HERZOG OAB - MS0013736A (ADVOGADO)

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000661-43.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, nota que a presente ação foi distribuída 

sem qualquer documento necessário à sua propositura, mormente, 

procuração, documentos pessoais da parte autora (eis que o documento 

ID: 11626972) está parcialmente legível, comprovante de endereço. 2. 

Ademais, do minudente volver processual, verifica-se também que as 3 

(três) menores incluídas no polo passivo da ação estão qualificadas sem 

nenhum representante legal, irregularidade que viola sua incapacidade de 

estar em juízo. 3. Assim, não obstante a decisão ID: 11927596, chamo o 

feito a ordem para determinar que se intime a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo as 

disposições contidas no art. 319, II e art. 320, do Estatuto Processual Civil, 

carreando ao feito a procuração outorgada ao causídico constituído que 

subscreve a peça inicial, bem como seus documentos pessoais, além de 

especificar a pessoa maior que representa cada uma das menores 

constantes do polo passivo da lide, tudo sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CHABAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR JOSE DUARTE SOARES (REQUERIDO)

 

Processo n.º 100110-63.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

vê-se que se trata de um processo que tramitou perante este juízo e se 

encontra sentenciado e arquivado. Neste caso, conforme determina a lei 

processual, a execução deve se dar nos mesmos autos, dado o 

sincretismo processual. 2. Assim, revogo a decisão de ID: 11330533, 

determinando à Sra. gestora judiciária que proceda ao desarquivamento 

dos autos de nº. 6947-35.2010.811.0003 (código: 438280) e faça a 

materialização e juntada da petição de cumprimento de sentença de ID: 

11308998, fazendo-os conclusos imediatamente, procedendo às baixas 

no PJe. 3. No mais, dou por prejudicada a audiência de conciliação 

designada nos presentes autos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001540-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

ELISANGELA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

LUZIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA MADALENA GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

 

Processo  n . º  1001540-21 .2016 .811 .0003  V is tos  e t c .  1 . 

Propedeuticamente, no tocante às atribuições do inventariante, transcrevo 

as seguintes disposições legais: “Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - 

representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 

observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o; II - 

administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que 

teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações 

pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em 

cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos 

relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se 

houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, 

renunciante ou excluído; VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o 

cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de 

insolvência. Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os 

interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer 

espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV 

- fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento 

dos bens do espólio.” 2. Portanto, é correto afirmar que cabe ao 

representante do espólio, inventariante, tomar para suas mãos toda a 

situação que circunda o espólio, mormente, conhecer dos negócios 

jurídicos vigentes e pendentes, administrar os bens que o compõem, assim 

como gerir todo o arcabouço patrimonial com zelo, presteza e diligência, 

assegurando de toda maneira o melhor interesse do espólio e dos 

herdeiros, até que se materialize a partilha. 3. Tecidas essas 

considerações, nota-se, da análise detida dos autos, que a inventariante 

fez requerimentos pertinentes, no sentido de buscar o melhor interesse do 

espólio, o que deve ser garantido até que este feito sucessório seja 

concluído e os bens partilhados. 4. Isto posto, defiro, integralmente, os 

pedidos formulados pela inventariante (ID: 9906476), determinando que se 

intime a herdeira Elisangela Gonçalves Silva para que entregue todos os 

bens de propriedade do espólio que estejam em seu poder à inventariante, 

inclusive, que desocupe o imóvel residencial pertencente ao espólio, tudo 

no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Saliento, ademais, às herdeiras, que o 

procedimento de inventário se trata de um procedimento de jurisdição 

voluntária, não havendo, portanto, se admitir discussões ou questões de 

alta indagação, que serão remetidas às vias ordinárias. 6. Por fim, sem 

prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino a intimação da 

inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, carreie aos autos a 

guia de recolhimento do ITCMD ou a certidão de isenção, se for o caso. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de 

novembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 830433 Nr: 5968-63.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNMNA, NAN, GAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADSN, GAN, HMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:1128.670-n, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, RODRIGO 

TERRA CYRINEU - OAB:16169 MT

 Processo n.º 5968-63.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 684/685, pelo que determino a intimação da 

herdeira Naidia Alves Neves por hora certa, nos termos do art. 275, § 2º, 

da Lei Instrumental Civil.
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2. Da mesma forma, defiro o pleito de fls. 703/704, devendo o herdeiro 

Rodolfo Menezes Neves ser intimado por edital, de acordo com o que 

dispõe o art. 275, § 2º, do Código de Ritos.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 738356 Nr: 926-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHD, EDNHM, DDM, MMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNHM, DDM, AHD, MMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Processo n.º 926-04.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante as alegações de fls. 318/320, certifique a Sr.ª gestora judiciária, 

imediatamente, se a parte autora apresentou ou não suas alegações e se 

fez carga dos autos para tal desiderato, conforme noticiado no referido 

petitório.

2. No mais, não procede a irresignação de fls. 318/320 quanto ao prazo 

para apresentação de alegações finais, já que, conforme deliberado em 

audiência de 28.06.2017, à fl. 258, anverso e verso, tal prazo é 

sucessivo, devendo os requeridos serem intimados pela secretaria judicial 

para tal, o que também deverá ser certificado pela Sr.ª gestora judiciária.

 3. Após, venham-me imediatamente conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 703377 Nr: 11355-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADSN, HMN, BDB, NNMNA, GAN, NAN, LFDSN, NAN, 

GAN, RMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, AMADEU TEODORO GUEDES - OAB:131.830, 

ANDERSON LUIZ RASIA - OAB:17595/O, FELIPE GUILHERME LEMES 

MALAQUIAS - OAB:128.639/MG, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO 

COUTINHO - OAB:6920, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT, 

RODRIGO TREMARIN - OAB:25487, TAILISE CONCEIÇÃO DA SILVA 

SCHEFFER - OAB:76.794, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, VANDERLEY CHILANTE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:MT/6920

 Processo n.º 11355-35.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Sobre a impugnação da herdeira Naguel Nagda Menezes dos Santos 

Neves, de fls. 923/26, manifeste-se a inventariante, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 10, caput, do Código de Ritos.

2. Empós, venham-me os autos conclusos.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726185 Nr: 7131-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE GONÇAVES DOS SANTOS, OROZITA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADRIANO GONÇALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WALMIR DE SOUZA GIMENEZ, para devolução 

dos autos nº 7131-83.2013.811.0003, Protocolo 726185, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726248 Nr: 7191-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->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: SINTEP-MTSINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PUBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDETE MACHADO CUSTODIO - 

OAB:6620/MT, ORLANDO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT2417, 

VALDENICE GABRIEL DA COSTA - OAB:MT/13.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VALDENICE GABRIEL DA COSTA, para 

devolução dos autos nº 7191-56.2013.811.0003, Protocolo 726248, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706684 Nr: 1414-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ DA LUZ, ESPÓLIO DE 

MARTINHA CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WALMIR DE SOUZA GIMENEZ, para devolução 

dos autos nº 1414-27.2012.811.0003, Protocolo 706684, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749371 Nr: 7439-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE PEREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALEQUE MACHADO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCIELE MORETTI DE MELO 

- OAB:18451, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VALESKA MACHADO MARTINS, para 
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devolução dos autos nº 7439-85.2014.811.0003, Protocolo 749371, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51208 Nr: 4721-48.1996.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA TELES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE AVELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 4721-48.1996.811.0003, Protocolo 

51208, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291710 Nr: 6156-47.2002.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAMPOS BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BENEDITO FILHO-ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:SP/227.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIEMERSON 

DOUGLAS LANGER, para devolução dos autos nº 

6156-47.2002.811.0003, Protocolo 291710, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737441 Nr: 302-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDOF, ASC, ASC, ASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDOF, EDTRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSENILDO 

SANTOS RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

302-52.2014.811.0003, Protocolo 737441, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419910 Nr: 2195-54.2009.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR VENZOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AVELINO VENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERALDO 

ROBERTO PESCE, para devolução dos autos nº 2195-54.2009.811.0003, 

Protocolo 419910, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002280-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA LIMA MOREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

YAN GABRIEL MOREIRA DE ANDRADE (RÉU)

JOANILDO AMORIM DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002280-08.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte autora o menor, o qual, por sua vez, não 

possui legitimidade ad causam para demandar ação de guarda, na qual ele 

deve figurar como objeto do feito. 2. Assim, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), 

atendendo as disposições contidas no art. 319, inciso II, do Estatuto 

Processual Civil, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT 

05 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010302-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL ALVES NILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA KEILA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERIDO (A) CITADO (A) 

EM CARTÓRIO, motivo pelo qual abro vistas ao requerente, para 

manifestação, no prazo legal. RONDONÓPOLIS, 9 de abril de 2018. HELIO 

AVELINO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 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

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002435-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERAMAR RODRIGUES BRANCO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIK RODRIGUES NAVA BRANCO BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002435-11.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto à parte requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para apresentar o título judicial 

que embasa o presente pedido (cópia do original devidamente assinado), 

bem como cópia da certidão de casamento do casal, devidamente 

atualizada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 09 de abril de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005674-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. S. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005674-91.2016.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos 

verifico que o executado Antônio Serafim da Silva apresentou impugnação 

ao presente pedido de cumprimento de sentença, assistido pela 

Defensoria Pública, contudo a aludida instituição já atua em defesa dos 

direitos da parte exequente. Assim, ante a patente existência de conflito 

de interesses que impossibilitam que exequente e executado tenham seus 

interesses patrocinados pela Defensoria Pública, evitando-se futura 

arguição de nulidade processual, nomeio o Escritório Modelo do UNIJURIS 

para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, Dr. Samir 

Badra Dib, patrocinar os interesses do executado. Destarte, intime-se o 

aludido patrono, dando-lhe ciência da presente nomeação. Doravante, 

colha-se parecer ministerial. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002454-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DE LIMA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002454-17.2018.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se a parte autora para 

em 30 (trinta) dias efetivar o recolhimento da taxa judiciária e custas 

judiciais, sob pena de extinção (art. 456, §1º da CNGC/MT). Às 

providências. Rondonópolis-MT, 09 de abril de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003246-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES ARAUJO SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para providenciar a tradução das peças 

indispensáveis para o vernáculo oficial do país rogado, quais sejam, carta 

rogatória ID 12613158, petição inicial ID 7259334, procuração ID 7259769, 

decisão ID 7292033, petição ID 10966640 e decisão ID 11939737, no prazo 

de quinze dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002856-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR)

R. O. B. (AUTOR)

L. O. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES ELIAS DE BRITO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002856-69.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Guarda com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência” 

ajuizada por DANIELA CORRÊA DE OLIVEIRA em desfavor de HERMES 

ELIAS DE BRITO, ambos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos. Em sede de audiência de conciliação designada por este 

juízo as partes entabularam acordo, regulamentando-se a guarda dos 

menores Ralf Elias Brito e Lucas Oliveira Brito, a ser exercida pela genitora 

e o direito de visitas pelo genitor de forma livre (id nº 11678019). A 

representante do Ministério Público, em parecer, opinou pela homologação 

do aludido acordo (id nº 11929360). É o relatório. Decido. Denota-se nos 

autos que as partes acordaram acerca da guarda e direito de visitas dos 

menores Ralf Elias Brito e Lucas Oliveira Brito. Insta salientar, por 

oportuno, que o deferimento da guarda, conforme acordaram, não faz 

coisa julgada material, eis que havendo alteração da situação de fato, 

poderá a mesma ser revista no interesse dos menores, consoante se 

infere pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Por 

tais razões, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos o acordo 

entabulado entre DANIELA CORRÊA DE OLIVEIRA e HERMES ELIAS DE 

BRITO acerca da guarda e direito de visitas dos menores Ralf Elias Brito e 

Lucas Oliveira Brito. Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

Justiça, que ora defiro também em favor do demandado. Transitada em 

julgado, em sendo manifestado o interesse pela parte autora no prazo de 

cinco dias, expeça-se o termo de guarda dos menores em favor da 

genitora. Ciência ao Ministério Público. P. I. e Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

13 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42484 Nr: 982-14.1989.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE SALMEM HAMZE FILHO, JUPIA 

OLIVEIRA MESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, SAMIR 

MELHEM HAMZE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/B, EUNICE DE SOUZA - OAB:MT/3572-A, FABIANO 

MAGALHAES FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, RODRIGO KURZ ROGGIA 

- OAB:13301-A/MT, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUPIA OLIVEIRA MESTRE, Cpf: 

02300591120, Rg: 0122079-9, Filiação: Honorio Jeronimo de Oliveira e 

Delorita Parreira Mestre, data de nascimento: 17/11/1930, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, viuvo(a), agropecuarista, Telefone 

066.9636.7314. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a requerente JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE para 

individualizar quais bens pretende a sobrepartilha, indicando, inclusive, o 

plano de partilha, devendo para tanto juntar aos autos cópia das 

matrículas atualizadas dos bens a serem partilhados, tudo no prazo de 15 

(quinze) dias SOB PENA DE EXTINÇÃO OU REMOÇÃO, conforme o caso.

Resumo da Inicial: SOBREPARTILHA DE BENS DO ESPÓLIO DE JOSE 

SALMEM HAMZE FILHO

Despacho/Decisão: Vistos etc.Certifique-se se todos os interessados 

foram regularmente citados da pretensa sobrepartilha de fls. 2059/2067, 

conforme determinado às fls. 2164/2165, em caso negativo promovam-se 

as devidas citações.Após, intime-se a requerente para individualizar quais 

bens pretende a sobrepartilha, indicando, inclusive, o plano de partilha, 

devendo para tanto juntar aos autos cópia das matrículas atualizadas dos 

bens a serem partilhados, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.Após, vistas 

ao Ministério Público.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alisson Flávio Ampolini, 

digitei.

Rondonópolis, 06 de abril de 2018

Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 776378 Nr: 4803-15.2015.811.0003
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JH, SH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJH, MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO 

- OAB:7356-A/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT, SEBASTIÃO 

PAULA DO CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 Processo n.º 4803-15.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise detida dos autos, infere-se que o presente feito foi 

sobrestado pela decisão de fl. 406, até julgamento final dos autos de 

Embargos de Terceiro (código: 858114) e da Ação de Reconhecimento de 

União Estável Post Mortem (código: 776370), referentes a fatos que 

influirão necessariamente no deslinde desta demanda.

 2. Não obstante o item 1 supra, defiro parcialmente o pleito de fl. 411, tão 

somente para o fim de determinar que a viúva do de cujus seja intimada 

para restituir o valor de R$ 168.804,03 (cento e sessenta e oito mil, 

oitocentos e quatro reais e três centavos), sacado sem autorização 

judicial da conta poupança de titularidade exclusiva do falecido, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.

3. Oportunamente, será deliberado acerca dos demais pedidos formulados 

às fls. 403/405.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 8254 Nr: 4726-41.1994.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWKABA BADRA DIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABID DIB -" DE CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Prima facie, malgrado o petitório de fls. 439/440, a inventariante deixou de 

trazer aos autos os seguintes documentos colacionados no decisum de fl. 

390: a) cópia de seus documentos pessoais (CPF e RG), bem como do 

falecido; b) certidão negativa de débitos estaduais (expedida pela PGE) em 

nome do extinto; c) documentos pessoais legíveis do herdeiro Samir (fl. 

448).

Outrossim, anoto que, em sendo atendidas as determinações supra, o 

formal de partilha contemplará unicamente o imóvel descrito à fl. 450, em 

conformidade às últimas declarações (fls. 439/440), eis que encartada a 

competente matrícula atualizada do bem registrada em nome do falecido.

Destarte, intime-se a inventariante via DJE para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos a documentação apontada, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 825390 Nr: 4751-82.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: HJRM, DNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Vistos etc.,

A par dos documentos encartados às fls. 60/81 e, invocando o princípio 

da não-surpresa (art. 10 do CPC), abra-se vista à parte requerida para 

manifestação, no prazo 10 (dez) dias, bem como para especificar as 

provas que pretende produzir, em atendimento ao quanto disposto no 

decisum de fl. 59.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 42484 Nr: 982-14.1989.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE SALMEM HAMZE FILHO, JUPIA 

OLIVEIRA MESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, SAMIR 

MELHEM HAMZE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/B, EUNICE DE SOUZA - OAB:MT/3572-A, FABIANO 

MAGALHAES FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, RODRIGO KURZ ROGGIA 

- OAB:13301-A/MT, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE, DEVIDAMENTE 

HABILITADOS, PARA PROVIDENCIAR A RETIRADA DA CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA (FL. 2344) E COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO 

PERANTE O JUÍZO DEPRECADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713647 Nr: 8774-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAOB, ANA MARIA BALZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

01. Diante da constituição de novo patrono pela inventariante (fls. 

179/180), procedam-se à retificações necessárias perante o Sistema 

Apolo e a capa dos autos.

02. Doravante, intime-se a inventariante via DJE para, no prazo de quinze 

dias, adotar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, 

não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou 

mero requerimento de suspensão, sob pena de extinção.

03. Em caso de inércia, intime-se a inventariante pessoalmente para fins 

do art. 485, §1º do CPC.

04. Se porventura restar frustrada a intimação pessoal da inventariante, 

determino sua intimação por edital, com prazo de 15 dias, para fins e 

prazo do quanto disposto no item 03 da presente decisão.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708910 Nr: 3802-97.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDOG, KDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2644/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 421 de 566



 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DO LAUDO FLS. 115 A 117.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000970-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. D. S. (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS. Processo: 1001660-30.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

1.366,90; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE: GRACIELE 

DE SOUZA PEREIRA. EXECUTADO: GILMAR LOURENÇO DA SILVA 

atualmente em local desconhecido.FINALIDADE: CITAÇÃO DO 

EXECUTADO GILMAR LOURENÇO DA SILVA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 1.366,90 (um 

mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), referente ao 

período de MARÇO A MAIO DE 2016, bem como as parcelas que se 

vencerem no curso da demanda até o efetivo pagamento do débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser 

decretada sua prisão civil e protesto do presente pronunciamento judicial, 

nos moldes do §3º e §7º do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido 

pela parte exequente em face da parte executada, tendo como objeto a 

prestação de alimentos.Despacho/Decisão: “Vistos etc., Estando o 

executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, cite-se via 

edital. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da 

primeira publicação. Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica 

nomeado, desde já, o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio 

de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da 

parte executada, devendo ser intimado acerca da presente nomeação, 

bem como a fim de que apresente a respectiva defesa, no prazo legal. 

Após, intime-se a exequente para manifestar-se em dez dias. Cumpra-se”. 

ADVERTÊNCIA: a) Se o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1°, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. b) O débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo.. 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. 

Rondonópolis - MT, 09 de abril de 2018. Hélio Avelino dos 

Santos.Autorizado pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010361-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI OAB - MT9567/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 7 de abril de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006048-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELLA PAZ BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT22909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

 

Processo: 1006048-73.2017.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte autora 

para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (artigo 485, §1º do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 07 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009821-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON MENDES BASTOS OAB - MT23933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1009821-29.2017.8.11.0003 VISTO. JULIO CEZAR E 

SILVA propôs mandado de segurança em face do CHEFE DA 2ª CIRETRAN 

DE RONDONÓPOLIS – DETRAN, aduzindo, em síntese, que houve violação 

de direito líquido e certo, já que referida autoridade praticou ato ilegal ao 

negar a emissão do licenciamento anual de seu veículo, exigindo o 

pagamento de multas de trânsito que são insubsistentes. Aduz o 

impetrante que é proprietário do veículo marca/modelo Chevrolet/Celta 1.0 

LT, ano 2.012, placa OBC9055, Renavam 00475725271, e que 

compareceu a sede da autoridade coatora para realizar o licenciamento, 

quando tomou conhecimento da cobrança de diversas multas. Alega que 

não foi notificado dos aludidos autos de infrações e que interpôs recurso 

administrativo contra as referidas multas. A liminar foi parcialmente 

deferida para determinar apenas que o DETRAN NÃO PROVIDENCIE A 

COBRANÇA das seguintes multas: RMT0540865-745-5-00 e 

RMT0579050-567-3-02, para fins de licenciamento do veículo do 

impetrante (placa OBC9055). A autoridade apontada como coatora foi 

devidamente notificada e apresentou informações, arguindo as seguintes 

preliminares: a) inviabilidade da via eleita, porquanto a alegação de 

nulidade merece dilação probatória, o que não é permitido em sede de 

mandado de segurança; b) ausência de prova pré-constituída da 

arbitrariedade do ato tido como ilegal; e c) ilegitimidade passiva, uma vez 

que algumas multas foram aplicadas pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

que atrai a competência daquele ente estatal. No mérito, sustentou que o 

ato administrativo combatido foi executado com estrita observância da 

legislação de trânsito em vigor. Parecer do Ministério Público pela parcial 

procedência do pedido, concedendo-se a suspensão tão somente quanto 

às multas RMT0540865-745-5-00 e RMT0579050-567-3-02, posto que 

estas foram as únicas que se evidenciou a não realização de notificação, 

registrando que a infração nºRMT0667822-745-5-00, sequer está sendo 

cobrada, não precisando ser suspensa, ao passo que as multas do DNTI 

deverão ser discutidas perante a Justiça competente. É o relatório. Decido. 

PRELIMINAR: INVIABILIDADE DA VIA ELEITA A preliminar de inviabilidade 

da via eleita se confunde com o mérito e com ele será analisado, se 

necessário. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA Da 

mesma forma, não merece guarida a citada preliminar, porque o mandado 

de segurança possui natureza mandamental, que objetiva sanar 

ilegalidades ou abuso de poder da autoridade coatora. Ademais, há 

ofensa a direito líquido e certo pelo ato de recusa em renovar o 

licenciamento do veículo em decorrência de multas pendentes, quando o 

infrator não foi devidamente notificado, podendo, desta forma, se utilizar 

da ação mandamental. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA Não merece 

vingar a preliminar de ilegitimidade passiva. Os autos revelam que é o 

DETRAN o único responsável pela prática do ato de coação do impetrante, 

consistente em negar o licenciamento do veículo em questão caso não 

ocorra o pagamento das multas. Em razão desta conduta ilegal, o DETRAN 

tem legitimidade para figurar no polo passivo do presente writ. MÉRITO 

Alega o impetrante desconhecer as infrações vinculadas ao veículo objeto 

da ação, pleiteando, assim, a emissão do CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículos, sem a exigência de prévio pagamento das 

multas exigidas. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de 

expedição do licenciamento do veículo do impetrante independentemente 

do pagamento das multas. Insta mencionar que o impetrante insurge 
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q u a n t o  à s  s e g u i n t e s  m u l t a s :  R M T 0 5 2 0 6 4 4 - 6 0 5 - 0 - 0 3 , 

RMT0452133-746-3-00, RMT0419187-745-5-00, RMT0435704-745-5-00, 

RMT0419371-746-3-00, RMT0403121-745-5-00, RMT0436398-745-5-00, 

RMT0667822-745-5-00, RMT0540865-745-5-00, RMT0579050-567-3-02, 

DNIT-000300-E032181541-747-1-00, DNIT-000300-E031352673-745-5-00 

e DNIT-000300-E030507340-745-5-00. De início, anoto que é competência 

da Justiça Federal apreciar a legalidade do condicionamento e a 

insubsistência das multas aplicadas pelo DNIT- Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (autarquia federal), conforme o disposto no 

artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 21. Compete aos órgãos e 

entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (...) VI - 

executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de 

advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas 

cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;” 

Da transcrição do mencionado artigo pode-se afirmar que se a 

competência é do Órgão Federal, cabe a ele efetuar o procedimento 

administrativo para aplicação da penalidade, como também, será este 

legítimo para receber e julgar recurso administrativo correspondente. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “REEXAME NECESSÁRIO, 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO. PRELIMINAR. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS. INFRINGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, LIV, 

CF). AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. SÚMULA Nº 127 

DO STJ. ILEGALIDADE. MULTA APLICADA PELA PRF. COMPETÊNCIA 

JUSTIÇA FEDERAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. (...) 

2. Embora o mandado de segurança tenha carga predominantemente 

mandamental, comporta ele a declaração de nulidade ou invalidade do ato 

acoimado de ilegal ou abusivo, quando a prova pré-constituída, pela sua 

qualidade e autossuficiência, demonstra de modo irrefragável a prática de 

ilegalidade. 3. A competência para decretar vinculação ou eventual 

nulidade em processo administrativo correspondente à multa é 

exclusivamente do órgão federal, e via de consequência da justiça 

federal, conforme os preceitos do artigo 109, VIII, da Constituição Federal.” 

(TJMT; APL-RN 77039/2011; Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª 

Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 06/03/2012; DJMT 12/07/2012; Pág. 

32). “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO APLICADA PELO DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL. I. Questionando-se no Mandado de Segurança a 

legalidade de multas aplicadas pelo DNIT, por ausência do devido 

processo legal, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça 

Federal, não obstante a pretensão final, como destaca a petição inicial, 

seja o licenciamento do veículo perante a autoridade de trânsito estadual, 

que está a exigir, como condição para a prática desse ato, o pagamento 

de multas aplicadas por fiscais do DNIT. II. Agravo provido para fixar a 

competência da Justiça Federal (TRF-1 - AGMSG: 37856 MT 

2004.01.00.037856-6, Relator: JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS 

SANTOS (CONV.), Data de Julgamento: 29/05/2009, OITAVA TURMA, Data 

de Publicação: 15/06/2009 e-DJF1 p.261). Assim, conclui-se que é da 

competência da Justiça Estadual de Mato Grosso apenas as multas 

apl icadas pelo órgão da Prefei tura de Rondonópol is : 

RMT0520644-605-0-03, RMT0452133-746-3-00, RMT0419187-745-5-00, 

RMT0435704-745-5-00, RMT0419371-746-3-00, RMT0403121-745-5-00, 

RMT0436398-745-5-00, RMT0667822-745-5-00, RMT0540865-745-5-00 e 

RMT0579050-567-3-02, pois se refere às infrações cometidas no âmbito 

da jurisdição desta unidade da Federação. Entretanto, analisando o extrato 

d o  v e í c u l o  e m i t i d o  p e l o  s i t e  d o  D E T R A N / M T 

(http://internet.detrannet.mt.gov.br/ValidaConsultaVeiculo.asp), verifica-se 

que a infração nº RMT0667822-745-5-00 não é exigida pelo órgão de 

trânsito para o licenciamento almejado, já que se trata de infração em 

autuação, não constando, portanto, na relação de débitos pendentes. 

Assim, deixo de analisar a infração nº RMT0667822-745-5-00, já que a 

mesma sequer está sendo cobrada do impetrante, e passo a apreciar tão 

somente as infrações nºs RMT0520644-605-0-03, RMT0452133-746-3-00, 

RMT0419187-745-5-00, RMT0435704-745-5-00, RMT0419371-746-3-00, 

RMT0403121-745-5-00, RMT0436398-745-5-00, RMT0540865-745-5-00 e 

RMT0579050-567-3-02. A respeito da matéria em questão, dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente 

do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre 

outros requisitos, à quitação das multas de trânsito. No entanto, apenas se 

apresenta ilegal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento 

de multas em relação às quais não tenha sido regularmente notificado o 

infrator, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. 

EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA 

N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação, 

e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta 

dias entre a infração e a notificação. Da análise dos documentos juntados 

aos autos, verifica-se, nessa fase inicial, que o impetrante foi devidamente 

n o t i f i c a d o  d a s  i n f r a ç õ e s  n º s  R M T 0 5 2 0 6 4 4 - 6 0 5 - 0 - 0 3 , 

RMT0452133-746-3-00, RMT0419187-745-5-00, RMT0435704-745-5-00, 

RMT0419371-746-3-00, RMT0403121-745-5-00 e RMT0436398-745-5-00; 

já que as notificações de autuação das respectivas multas foram 

expedidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bem como foram expedidas 

as notificações de penalidade. Como se vê, a lei foi devidamente 

observada e o impetrante foi regularmente notificado em relação às 

aludidas infrações, já que a norma prevista no artigo 281, II, do CTB, é 

clara ao dispor “que o auto de infração será arquivado ou considerado 

insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”, não exigindo, portanto, prova do recebimento da 
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notificação pelo impetrante, basta apenas que a notificação seja expedida 

no prazo legal. Além disso, incumbe ao proprietário manter seus dados 

cadastrais atualizados, fornecendo o endereço correto para o 

recebimento de eventuais notificações. Assim, sendo a notificação 

efetivamente enviada ao endereço que foi informado à Autoridade de 

Trânsito, deve-se responsabilizar o impetrante pelo não recebimento da 

notificação, uma vez que não atualizou seus dados ou forneceu endereço 

insuficiente. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

-ANULATÓRIA - MULTAS DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO - 

DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL - OBEDIÊNCIA AO PRAZO 

LEGAL. I - O ART. 282, CAPUT, DO CTB NÃO EXIGE QUE A NOTIFICAÇÃO 

REFERENTE AAPLICAÇÃO DE PENALIDADES SEJA RECEBIDA 

PESSOALMENTE PELO INFRATOR; II - PARA QUE A NOTIFICAÇÃO SE 

REPUTE VÁLIDA, BASTA QUE SEJA EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DO 

INFRATOR CONSTANTE NO REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES (RENAVAM), PORÉM NO PRAZO DISPOSTO NO ART. 

281, PAR. ÚN., II, DO CTB; III - RECURSO QUE SE CONHECE, PARA LHE 

DAR PROVIMENTO PARCIAL” (TJSE, Acórdão nº 1173/2004, Relatora 

MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data da Publicação: 

12/5 /2004) .  Quanto às mul tas  RMT0540865-745-5-00  e 

RMT0579050-567-3-02, extrai-se que as notificações de autuação foram 

expedidas fora do prazo de 30 dias. Assim, referidas infrações não 

atenderam os procedimentos previstos nas legislações pertinentes (a 

expedição da notificação no prazo de 30 dias), de modo que é ilegal 

condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das aludidas multas 

(RMT0540865-745-5-00 e RMT0579050-567-3-02). Nesse sentido é a 

jurisprudência: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO 

CONFIGURADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. 

LIBERAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. LEGALIDADE. 

ART. 262, § 2º, DA LEI 9.503/97. (...) 2. A autoridade administrativa não 

pode exigir o pagamento de multas das quais o interessado não foi 

notificado, tendo em vista que a sua legalidade se assenta no pressuposto 

de regular notificação, resguardando, assim, o devido processo legal e a 

ampla defesa, constitucionalmente assegurados, consoante o 

entendimento sumulado nesta Corte: Súmula 127 - "É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado."3. Todavia, sendo válida e eficaz a autuação e retenção 

do veículo, é legítima a exigência do pagamento da multa e demais 

despesas decorrentes da apreensão do veículo como condição para a 

sua devolução ao proprietário infrator, consoante disciplina o art. 262, § 

2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso especial provido" (REsp 

593.458/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 22.03.04). "ADMINISTRATIVO. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (LEI N.º 9.503/97). ART. 230, V, E 

262, § 2º. TRAFEGAR SEM REGISTRO E LICENCIAMENTO. APREENSÃO 

DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS 

JÁ VENCIDAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. 1. A autoridade de trânsito não pode exigir, como 

condição para liberar veículo apreendido, o pagamento de multas das 

quais o interessado ainda não tenha sido notificado, em razão da garantia 

do devido processo legal e da ampla defesa. Entretanto, se as multas em 

cobrança já foram devidamente notificadas, oportunizada a defesa, nada 

impede que a autoridade condicione a liberação do veículo à respectiva 

quitação, se já vencidas as dívidas. 2. Recurso especial provido" (REsp 

790.170/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 18.05.06). 

Oportuno mencionar que o alegado recurso administrativo interposto pelo 

impetrante na data de 21/11/2017 não tem o condão de impedir a exigência 

das multas, das quais o impetrante foi notificado, conforme acima 

explanado, uma vez que, em tese, o recurso é intempestivo, já que todas 

as multas em debate se encontram vencidas, logo, todo o processo 

administrativo de constituição da penalidade já foi concluído. Com estas 

considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

segurança contido na inicial, para que a autoridade impetrada proceda ao 

licenciamento anual do veículo do impetrante, com a emissão do CRLV – 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, sem a cobrança 

apenas e tão somente das seguintes multas: RMT0540865-745-5-00 e 

RMT0579050-567-3-02, para fins de licenciamento do veículo do 

impetrante (placa OBC9055). Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei 

n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário 

e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. 

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. P. R. I. C. 

Rondonópolis, segunda-feira, 9 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 339498 Nr: 7756-35.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 VISTO

As custas já foram pagas (fls. 91).

Não há nos autos nenhum valor para ser devolvido ao executado. O valor 

penhorado foi utilizado para quitar a dívida. Assim, INDEFIRO o pedido de 

fls. 91.

Arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 788859 Nr: 9749-30.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAILTON FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª)KARINA DOS REIS 

BELTRÃO GUIMARÃES, OAB/MT 12225, para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial, às fs. Retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724156 Nr: 5144-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDR&RL, SAR, LCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Oliveira - 

OAB:19914/O

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) da r. sentença “in fine” a 

seguir transcrita: “[...]. Decido. Analisando os autos, verifica-se que houve 

a penhora online da integralidade do valor pleiteado pelo exequente (fls. 

67, 74 e 77/79). Como se sabe, a quitação da dívida permite a extinção da 

execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando:

(...) II - a obrigação for satisfeita; ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 

924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. Expeça-se alvará para levantamento doo valor 

bloqueado nos autos, em favor da exequente, observando-se os dados 

bancários de fls. 86. Ademais, intimem-se as executadas para, no prazo 

de 48h (quarenta e oito horas), efetuarem o pagamento das custas, sob 

pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ.

 Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 380999 Nr: 9244-54.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICCI PINTO TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA EPP, KLEBER RICCI PINTO, FABIO RICCI PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9244-54.2006.811.0003 CÓDIGO: 380999

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: RICCI PINTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP 

e KLEBER RICCI PINTO e FABIO RICCI PINTO

INTIMANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): RICCI PINTO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA Epp, CNPJ: 04950870000182, brasileiro(a), 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; e EXECUTADOS(AS): 

KLEBER RICCI PINTO, Cpf: 25964373844 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

empresário, Endereço atualmente em lugar incerto e não sabido e 

EXECUTADOS(AS): FABIO RICCI PINTO, Cpf: 21850449821 Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido;

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/07/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 8.651,67

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, PARA QUERENDO, APRESENTE CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO DE FLS. 93/96 PELA PARTE 

EXEQUENTE , NO PRAZO 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, ZFC, digitei.

 Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724156 Nr: 5144-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA DOS REIS & RODRIGUES LTDA, 

SOYANE ALMEIDA RODRIGUES, LUZINETE CREUSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Oliveira - 

OAB:19914/O

 Intimar a (o) patrona(o) das partes requeridas, a advº(a) ANA CAROLINA 

DE OLIVEIRA, OAB/MT Nº 19914, da r. sentença “in fine” a seguir 

transcrita: “[...]. Decido. Analisando os autos, verifica-se que houve a 

penhora online da integralidade do valor pleiteado pelo exequente (fls. 67, 

74 e 77/79). Como se sabe, a quitação da dívida permite a extinção da 

execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando:

(...) II - a obrigação for satisfeita; ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 

924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. Expeça-se alvará para levantamento doo valor 

bloqueado nos autos, em favor da exequente, observando-se os dados 

bancários de fls. 86. Ademais, intimem-se as executadas para, no prazo 

de 48h (quarenta e oito horas), efetuarem o pagamento das custas, sob 

pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ.

 Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 771149 Nr: 2797-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 437046 Nr: 5714-03.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAF, EDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) SARAH NOBREGA 

ABREU, OAB/MT 18431, para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre 

a petição do executado, na qual informa o parcelamento da dívida e pleiteia 

a liberação da restrição judicial sobre o veículo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780682 Nr: 6474-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX VICENTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) JACQUELINE 

MAGALHÃES GONÇALVES, OAB/MT 17420, para manifestr-se nos autos, 

no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795219 Nr: 12482-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CELIN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO...No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, 

n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e 

nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo do autor, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 
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antecipou”....Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 

13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido ponderar também que 

existe uma grande quantidade de processos da mesma natureza 

(cobrança perda salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para 

URV) onde o requerido também será responsável pelo pagamento dos 

honorários periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em 

valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto 

nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. ..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736320 Nr: 15687-74.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DA SILVA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO....No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA 

JUNIOR, podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro 

Jardim Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 

9973-9173, e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com.Anoto que o cálculo a ser 

realizado pelo perito contador deve apurar o percentual correspondente à 

perda salarial do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real 

para URV, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”.Assim, o Estado de Mato Grosso, ora 

vencido, é o responsável pelo pagamento das despesas relativas à 

remuneração do perito contábil. ...Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido 

ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da 

mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV) onde o requerido também será responsável pelo 

pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba 

honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em 

grave impacto nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. ...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780364 Nr: 6356-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004357-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER CLAUDIO FLORES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1004357-24.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANDER CLAUDIO FLORES DE 

ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Visto. 

Nos autos acima identificados, a parte autora requereu a desistência da 

ação antes da citação da parte contrária. NELSON NERY JÚNIOR, in 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 

7ª edição, Ed. RT, leciona que: “quando o autor desistir da ação, o mérito 

não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do 

processo sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente 

com a anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação.” No caso 

sob testilha, verifico que a parte autora desistiu do prosseguimento da 

ação antes da citação da parte contrária. Em consequência, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação. Sem custas e honorários, por não ter sido formada a 

relação jurídica processual. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, domingo, 8 de abril 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004858-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal em que a 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS move em face de 

CASARIM INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - MET. As partes entabularam o 

acordo, requerendo, ao final, a sua homologação e a consequente 

extinção do feito com resolução do mérito. É o relatório. Decido. 

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código 

de Processo Civil. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será 

homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo 

validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo magistrado 

possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo 

que o juiz somente procederá a esse ato quando entender que a forma em 

que o acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação 

pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça. A livre 

manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser 

respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que 

a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo. Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a 

validar o acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer 

nulidade do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes. In casu, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e não 

constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Por 

esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 
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resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea b, 

do Código de Processo Civil. Intime-se a executada para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora se houve. Não sendo efetuado o pagamento das 

custas, adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. P. R. 

I. C. Rondonópolis, 08/04/2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003273-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Visto. Trata-se de ação de natureza previdenciária proposta por 

BENEDITO CAMPOS em face do INSS. A parte autora requereu a 

desistência da ação e o réu não se manifestou sobre o pedido, apesar de 

regularmente intimado. É o relatório. Decido. NELSON NERY JÚNIOR, in 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 

7ª edição, Ed. RT, leciona que: “quando o autor desistir da ação, o mérito 

não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do 

processo sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente 

com a anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação.” No caso 

sob testilha, verifico que a parte autora desistiu do prosseguimento da 

ação e o réu não apresentou nenhuma objeção. Em consequência, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º, c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil. Declaro suspensa a obrigação enquanto persistir o estado 

de pobreza da parte autora. Se dentro de 05 anos, os autores não 

puderem satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da 

Lei n.º 1.060/50). P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Rondonópolis-MT, domingo, 8 de abril 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009821-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON MENDES BASTOS OAB - MT23933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1009821-29.2017.8.11.0003 VISTO. JULIO CEZAR E 

SILVA propôs mandado de segurança em face do CHEFE DA 2ª CIRETRAN 

DE RONDONÓPOLIS – DETRAN, aduzindo, em síntese, que houve violação 

de direito líquido e certo, já que referida autoridade praticou ato ilegal ao 

negar a emissão do licenciamento anual de seu veículo, exigindo o 

pagamento de multas de trânsito que são insubsistentes. Aduz o 

impetrante que é proprietário do veículo marca/modelo Chevrolet/Celta 1.0 

LT, ano 2.012, placa OBC9055, Renavam 00475725271, e que 

compareceu a sede da autoridade coatora para realizar o licenciamento, 

quando tomou conhecimento da cobrança de diversas multas. Alega que 

não foi notificado dos aludidos autos de infrações e que interpôs recurso 

administrativo contra as referidas multas. A liminar foi parcialmente 

deferida para determinar apenas que o DETRAN NÃO PROVIDENCIE A 

COBRANÇA das seguintes multas: RMT0540865-745-5-00 e 

RMT0579050-567-3-02, para fins de licenciamento do veículo do 

impetrante (placa OBC9055). A autoridade apontada como coatora foi 

devidamente notificada e apresentou informações, arguindo as seguintes 

preliminares: a) inviabilidade da via eleita, porquanto a alegação de 

nulidade merece dilação probatória, o que não é permitido em sede de 

mandado de segurança; b) ausência de prova pré-constituída da 

arbitrariedade do ato tido como ilegal; e c) ilegitimidade passiva, uma vez 

que algumas multas foram aplicadas pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

que atrai a competência daquele ente estatal. No mérito, sustentou que o 

ato administrativo combatido foi executado com estrita observância da 

legislação de trânsito em vigor. Parecer do Ministério Público pela parcial 

procedência do pedido, concedendo-se a suspensão tão somente quanto 

às multas RMT0540865-745-5-00 e RMT0579050-567-3-02, posto que 

estas foram as únicas que se evidenciou a não realização de notificação, 

registrando que a infração nºRMT0667822-745-5-00, sequer está sendo 

cobrada, não precisando ser suspensa, ao passo que as multas do DNTI 

deverão ser discutidas perante a Justiça competente. É o relatório. Decido. 

PRELIMINAR: INVIABILIDADE DA VIA ELEITA A preliminar de inviabilidade 

da via eleita se confunde com o mérito e com ele será analisado, se 

necessário. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA Da 

mesma forma, não merece guarida a citada preliminar, porque o mandado 

de segurança possui natureza mandamental, que objetiva sanar 

ilegalidades ou abuso de poder da autoridade coatora. Ademais, há 

ofensa a direito líquido e certo pelo ato de recusa em renovar o 

licenciamento do veículo em decorrência de multas pendentes, quando o 

infrator não foi devidamente notificado, podendo, desta forma, se utilizar 

da ação mandamental. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA Não merece 

vingar a preliminar de ilegitimidade passiva. Os autos revelam que é o 

DETRAN o único responsável pela prática do ato de coação do impetrante, 

consistente em negar o licenciamento do veículo em questão caso não 

ocorra o pagamento das multas. Em razão desta conduta ilegal, o DETRAN 

tem legitimidade para figurar no polo passivo do presente writ. MÉRITO 

Alega o impetrante desconhecer as infrações vinculadas ao veículo objeto 

da ação, pleiteando, assim, a emissão do CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículos, sem a exigência de prévio pagamento das 

multas exigidas. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de 

expedição do licenciamento do veículo do impetrante independentemente 

do pagamento das multas. Insta mencionar que o impetrante insurge 

q u a n t o  à s  s e g u i n t e s  m u l t a s :  R M T 0 5 2 0 6 4 4 - 6 0 5 - 0 - 0 3 , 

RMT0452133-746-3-00, RMT0419187-745-5-00, RMT0435704-745-5-00, 

RMT0419371-746-3-00, RMT0403121-745-5-00, RMT0436398-745-5-00, 

RMT0667822-745-5-00, RMT0540865-745-5-00, RMT0579050-567-3-02, 

DNIT-000300-E032181541-747-1-00, DNIT-000300-E031352673-745-5-00 

e DNIT-000300-E030507340-745-5-00. De início, anoto que é competência 

da Justiça Federal apreciar a legalidade do condicionamento e a 

insubsistência das multas aplicadas pelo DNIT- Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (autarquia federal), conforme o disposto no 

artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 21. Compete aos órgãos e 

entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (...) VI - 

executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de 

advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas 

cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;” 

Da transcrição do mencionado artigo pode-se afirmar que se a 

competência é do Órgão Federal, cabe a ele efetuar o procedimento 

administrativo para aplicação da penalidade, como também, será este 

legítimo para receber e julgar recurso administrativo correspondente. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “REEXAME NECESSÁRIO, 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO. PRELIMINAR. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS. INFRINGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, LIV, 

CF). AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. SÚMULA Nº 127 

DO STJ. ILEGALIDADE. MULTA APLICADA PELA PRF. COMPETÊNCIA 

JUSTIÇA FEDERAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. (...) 

2. Embora o mandado de segurança tenha carga predominantemente 

mandamental, comporta ele a declaração de nulidade ou invalidade do ato 

acoimado de ilegal ou abusivo, quando a prova pré-constituída, pela sua 

qualidade e autossuficiência, demonstra de modo irrefragável a prática de 

ilegalidade. 3. A competência para decretar vinculação ou eventual 

nulidade em processo administrativo correspondente à multa é 

exclusivamente do órgão federal, e via de consequência da justiça 

federal, conforme os preceitos do artigo 109, VIII, da Constituição Federal.” 

(TJMT; APL-RN 77039/2011; Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª 

Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 06/03/2012; DJMT 12/07/2012; Pág. 

32). “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO APLICADA PELO DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA 
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DA JUSTIÇA FEDERAL. I. Questionando-se no Mandado de Segurança a 

legalidade de multas aplicadas pelo DNIT, por ausência do devido 

processo legal, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça 

Federal, não obstante a pretensão final, como destaca a petição inicial, 

seja o licenciamento do veículo perante a autoridade de trânsito estadual, 

que está a exigir, como condição para a prática desse ato, o pagamento 

de multas aplicadas por fiscais do DNIT. II. Agravo provido para fixar a 

competência da Justiça Federal (TRF-1 - AGMSG: 37856 MT 

2004.01.00.037856-6, Relator: JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS 

SANTOS (CONV.), Data de Julgamento: 29/05/2009, OITAVA TURMA, Data 

de Publicação: 15/06/2009 e-DJF1 p.261). Assim, conclui-se que é da 

competência da Justiça Estadual de Mato Grosso apenas as multas 

apl icadas pelo órgão da Prefei tura de Rondonópol is : 

RMT0520644-605-0-03, RMT0452133-746-3-00, RMT0419187-745-5-00, 

RMT0435704-745-5-00, RMT0419371-746-3-00, RMT0403121-745-5-00, 

RMT0436398-745-5-00, RMT0667822-745-5-00, RMT0540865-745-5-00 e 

RMT0579050-567-3-02, pois se refere às infrações cometidas no âmbito 

da jurisdição desta unidade da Federação. Entretanto, analisando o extrato 

d o  v e í c u l o  e m i t i d o  p e l o  s i t e  d o  D E T R A N / M T 

(http://internet.detrannet.mt.gov.br/ValidaConsultaVeiculo.asp), verifica-se 

que a infração nº RMT0667822-745-5-00 não é exigida pelo órgão de 

trânsito para o licenciamento almejado, já que se trata de infração em 

autuação, não constando, portanto, na relação de débitos pendentes. 

Assim, deixo de analisar a infração nº RMT0667822-745-5-00, já que a 

mesma sequer está sendo cobrada do impetrante, e passo a apreciar tão 

somente as infrações nºs RMT0520644-605-0-03, RMT0452133-746-3-00, 

RMT0419187-745-5-00, RMT0435704-745-5-00, RMT0419371-746-3-00, 

RMT0403121-745-5-00, RMT0436398-745-5-00, RMT0540865-745-5-00 e 

RMT0579050-567-3-02. A respeito da matéria em questão, dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas”. Depreende-se da leitura do dispositivo, notadamente 

do §2º, que a expedição do licenciamento pretendido condiciona-se, entre 

outros requisitos, à quitação das multas de trânsito. No entanto, apenas se 

apresenta ilegal o condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento 

de multas em relação às quais não tenha sido regularmente notificado o 

infrator, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. 

EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA 

N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento 

segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de 

veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia 

notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal 

recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela 

ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de 

trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de 

modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter 

restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, 

conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete 

Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a 

arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese 

em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos 

relevantes e necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática 

ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não 

merece reforma. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 

1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010). Assim, não se pode 

exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o 

condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do 

interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, 

resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias 

constitucionalmente asseguradas. O Código de Trânsito Brasileiro exige a 

dupla notificação do infrator para legitimar a imposição da penalidade de 

trânsito e, por conseguinte, possibilitar a vinculação do licenciamento à 

quitação prévia: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração 

(CTB, artigo 280, VI) e a segunda, quando do julgamento da subsistência 

do auto de infração respectivo com a consequente imposição da 

penalidade (CTB, artigo 281, caput). De acordo com o artigo 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB, o auto de infração será arquivado e seu 

registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta dias), não 

for expedida a notificação da autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade 

de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro 

de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará 

a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado 

e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”. Assim, denota-se do dispositivo legal, que o 

prazo a ser obedecido refere-se à expedição da notificação de autuação, 

e não à sua efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta 

dias entre a infração e a notificação. Da análise dos documentos juntados 

aos autos, verifica-se, nessa fase inicial, que o impetrante foi devidamente 

n o t i f i c a d o  d a s  i n f r a ç õ e s  n º s  R M T 0 5 2 0 6 4 4 - 6 0 5 - 0 - 0 3 , 

RMT0452133-746-3-00, RMT0419187-745-5-00, RMT0435704-745-5-00, 

RMT0419371-746-3-00, RMT0403121-745-5-00 e RMT0436398-745-5-00; 

já que as notificações de autuação das respectivas multas foram 

expedidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bem como foram expedidas 

as notificações de penalidade. Como se vê, a lei foi devidamente 

observada e o impetrante foi regularmente notificado em relação às 

aludidas infrações, já que a norma prevista no artigo 281, II, do CTB, é 

clara ao dispor “que o auto de infração será arquivado ou considerado 

insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação”, não exigindo, portanto, prova do recebimento da 

notificação pelo impetrante, basta apenas que a notificação seja expedida 

no prazo legal. Além disso, incumbe ao proprietário manter seus dados 

cadastrais atualizados, fornecendo o endereço correto para o 

recebimento de eventuais notificações. Assim, sendo a notificação 

efetivamente enviada ao endereço que foi informado à Autoridade de 

Trânsito, deve-se responsabilizar o impetrante pelo não recebimento da 

notificação, uma vez que não atualizou seus dados ou forneceu endereço 

insuficiente. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

-ANULATÓRIA - MULTAS DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO - 

DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL - OBEDIÊNCIA AO PRAZO 

LEGAL. I - O ART. 282, CAPUT, DO CTB NÃO EXIGE QUE A NOTIFICAÇÃO 

REFERENTE AAPLICAÇÃO DE PENALIDADES SEJA RECEBIDA 

PESSOALMENTE PELO INFRATOR; II - PARA QUE A NOTIFICAÇÃO SE 

REPUTE VÁLIDA, BASTA QUE SEJA EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DO 

INFRATOR CONSTANTE NO REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES (RENAVAM), PORÉM NO PRAZO DISPOSTO NO ART. 

281, PAR. ÚN., II, DO CTB; III - RECURSO QUE SE CONHECE, PARA LHE 

DAR PROVIMENTO PARCIAL” (TJSE, Acórdão nº 1173/2004, Relatora 

MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data da Publicação: 

12/5 /2004) .  Quanto às mul tas  RMT0540865-745-5-00  e 

RMT0579050-567-3-02, extrai-se que as notificações de autuação foram 

expedidas fora do prazo de 30 dias. Assim, referidas infrações não 

atenderam os procedimentos previstos nas legislações pertinentes (a 

expedição da notificação no prazo de 30 dias), de modo que é ilegal 

condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das aludidas multas 

(RMT0540865-745-5-00 e RMT0579050-567-3-02). Nesse sentido é a 

jurisprudência: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO 

CONFIGURADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. 

LIBERAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. LEGALIDADE. 

ART. 262, § 2º, DA LEI 9.503/97. (...) 2. A autoridade administrativa não 

pode exigir o pagamento de multas das quais o interessado não foi 

notificado, tendo em vista que a sua legalidade se assenta no pressuposto 

de regular notificação, resguardando, assim, o devido processo legal e a 

ampla defesa, constitucionalmente assegurados, consoante o 

entendimento sumulado nesta Corte: Súmula 127 - "É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado."3. Todavia, sendo válida e eficaz a autuação e retenção 

do veículo, é legítima a exigência do pagamento da multa e demais 
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despesas decorrentes da apreensão do veículo como condição para a 

sua devolução ao proprietário infrator, consoante disciplina o art. 262, § 

2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso especial provido" (REsp 

593.458/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 22.03.04). "ADMINISTRATIVO. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (LEI N.º 9.503/97). ART. 230, V, E 

262, § 2º. TRAFEGAR SEM REGISTRO E LICENCIAMENTO. APREENSÃO 

DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS 

JÁ VENCIDAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. 1. A autoridade de trânsito não pode exigir, como 

condição para liberar veículo apreendido, o pagamento de multas das 

quais o interessado ainda não tenha sido notificado, em razão da garantia 

do devido processo legal e da ampla defesa. Entretanto, se as multas em 

cobrança já foram devidamente notificadas, oportunizada a defesa, nada 

impede que a autoridade condicione a liberação do veículo à respectiva 

quitação, se já vencidas as dívidas. 2. Recurso especial provido" (REsp 

790.170/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 18.05.06). 

Oportuno mencionar que o alegado recurso administrativo interposto pelo 

impetrante na data de 21/11/2017 não tem o condão de impedir a exigência 

das multas, das quais o impetrante foi notificado, conforme acima 

explanado, uma vez que, em tese, o recurso é intempestivo, já que todas 

as multas em debate se encontram vencidas, logo, todo o processo 

administrativo de constituição da penalidade já foi concluído. Com estas 

considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

segurança contido na inicial, para que a autoridade impetrada proceda ao 

licenciamento anual do veículo do impetrante, com a emissão do CRLV – 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, sem a cobrança 

apenas e tão somente das seguintes multas: RMT0540865-745-5-00 e 

RMT0579050-567-3-02, para fins de licenciamento do veículo do 

impetrante (placa OBC9055). Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei 

n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário 

e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. 

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. P. R. I. C. 

Rondonópolis, segunda-feira, 9 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 739742 Nr: 1804-26.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE COUTINHO A. GOMES - 

OAB:12947

 Vistos etc.,

Esse processo se encontra na META 2 do Conselho Nacional de Justiça e 

deve tramitar com extrema celeridade.

A fim de se evitar eventual alegação de nulidade, intime-se a subscritora 

da manifestação do réu Celso da Silva (fls. 810/821), Dra. Aline Coutinho 

A. Gomes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar instrumento de 

mandato outorgado pelo réu, sob pena de desentranhamento da aludida 

manifestação.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem-me os 

autos conclusos.

Intimem-se.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 425911 Nr: 8053-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY BUENO CREVELARI ME, ROSELI 

APARECIDA BUENO CREVELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação Penhora - Conversão Arresto Em Penhora ME103

Prazo do Edital:30(trinta)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Roseli Aparecida Bueno 

Crevelari, Cpf: 03259478809, Rg: 1480513-6 SSP SP Filiação: Antonio 

Bueno Romilda Gomes Bueno, data de nascimento: 29/01/1962, 

brasileiro(a), natural de São manuel-SP, casado(a), empresária, Endereço: 

Rua Fernando Correa da Costa N°1009, Apto 202, Bairro: Nova Aurora, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Executados (as ) :  Rose ly  Bueno  Creve la r i  Me ,  CNPJ : 

03502611000126Inscrição Estadual: 13.191.051-5, brasileiro(a), Endereço: 

Av. Rotary Internacional, N° 1950, Bairro: Pq Sagrada Familia, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Descrição dos Bens Penhorados:IMÓVEIS RURAIS A SEGUIR DESCRITOS: 

02 (DOIS) LOTES RURAIS, SITUADOS NO MUNICIPIO DE VILA RICA –MT, 

OBJETOS DAS MATRÍCULAS Nºs 4.993 E 4.994, DO 1º OFICIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE VILA RICA –MT

Nome e cargo do digitador:Nadir dos Santos G. Pereira - Técnia Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667500 Nr: 516-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 41.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Adnilson Martins Ferreira como incurso nas sanções previstas no art. 155, 

caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA 

PENA ...III.2 – PENA DEFINITIVA52.Assim, fixo a pena final do réu em 06 

meses e 13 dias de reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas 

nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento 

ou diminuição da pena.53.Regime de pena: mesmo em vista ao quantum de 

pena aplicado, mas tratando-se de condenado reincidente, nos termos do 

art. 33, § 2º, “c” e § 3°, do Código Penal, fixo o regime inicialmente 

semiaberto para o cumprimento da reprimenda.54.Contudo, verifica-se que 

o réu está preso por tempo superior à fração de 1/6 previsto pela norma 

de regência para receber o benefício da progressão de regime, motivo 

pelo qual, com fundamento no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, 

fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da presente 

sentença.55.Substituição da pena: diante da reincidência delitiva, entendo 

que a substituição não é socialmente recomendável.IV – DISPOSIÇÕES 

GERAIS56.Da prisão preventiva: não obstante a reincidência delitiva, mas 

diante do regime fixado e do quantum de pena aplicado, entendo que a 

manutenção da prisão torna-se incompatível com os preceitos legais, 

motivo pelo qual, com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do 

CPP, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. 57.Indenização às 

vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo para 

a reparação dos danos causados pela infração , deixo de aplicar o 

disposto no art. 387, IV do CPP.58.Proceda-se com as comunicações 

conforme dispõem o art. 1.453 e seguintes da CNGC/..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 611058 Nr: 1372-52.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, LUCIANO 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:
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 VI. – DO ACUSADO LUCIANO

 80. Nessa perspectiva, não obstante o encerramento da instrução 

processual, não há falar-se em prolação de sentença condenatória ou 

absolutória ao acusado, mas apenas de um juízo de adequação da 

conduta efetivamente praticada desclassificando a conduta para o crime 

de receptação.

81. Diante disso, por tratar-se de direito subjetivo do réu, designo o dia 25 

de maio de 2018, às 13h55min para oferecer a suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 611058 Nr: 1372-52.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, LUCIANO 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 59.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)CONDENAR Jefferson de Queiroz Silva como incurso nas sanções 

previstas no art. 155, § 2º, inciso IV, do Código Penal; 

eb)DESCLASSIFICAR a conduta do réu Luciano Lima dos Santos, para o 

delito disposto no art. 180, caput, do Código Penal.IV – DOSIMETRIA DA 

PENA IV.1 – DO ACUSADO JEFFERSON 60.Em observância ao disposto no 

art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico 

de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes 

termos.61.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância 

judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da 

estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse 

cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve 

ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito 

são normais à espécie.b)Antecedentes: não havendo informações acerca 

de condenação penal anterior existente em desfavor do condenado, deixo 

de valor negativamente neste ponto(...)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661907 Nr: 10494-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DE SOUZA LEITE, FERNANDO 

DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, GETULIO BADOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - 

OAB:15.193 MT

 Intimação ao advogado do acusado Fernando Dorcelino Pereira da Silva- 

Dr.ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16.944/B MT, informando que os 

autos já encontram-se disponíveis para apresentação de razões do 

recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659045 Nr: 8088-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA ALMEIDA JUNIOR, LUCAS 

CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Intimação a advogada do acusado Lucas Campos- DRª LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB:9279-MT, informando que os autos já encontram-se 

disponíveis para apresentação de Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669749 Nr: 2307-19.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR NUNES VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2307-19.2018.811.0064 – Cód. 669749

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Nicanor 

Nunes Vitorino como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial para juntada de certidão de 

antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação nos 

autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da 

CNGC.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652278 Nr: 1865-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DE ARAÚJO, BRUNO EDUARDO 

SINZEM BIZERRA DA SILVA, HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES, PAULO 

HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, EMERSON BIZERRA DA SILVA, 

RODRIGO ROSA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10.402/MT, RODOLFO AMORIM 

MOLINA - OAB:21636-MT

 Autos nº 1865-87.2017.811.0064 – Cód. 652278

Vistos.

Considerando a certidão de fls. 416, a qual certifica que a advogada Dra. 

Jackeline Moreira Martins Pacheco – OAB/MT 10.402, apesar de 

devidamente intimada pelo DJE para apresentação de contrarrarazões ao 

recurso interposto pelo Ministério Público em desfavor do réu Emerson 

Bizerra da Silva, até a presente data nada manifestou e, apesar das 

diversas tentativas telefônicas (65 99981-1507), as diligências restaram 

sempre frustradas.

Intime-se o acusado Emerson, para no prazo de 10 (dez) dias, constituir 

novo advogado, para apresentar contrarrazões de apelação, bem como 

informar se pretende constituir novo patrono em virtude da inércia da 

profissional por ele contratada ou se o Juiz deve nomear-lhe defensor 

público para patrocinar a sua defesa e, neste caso, as razões pelas quais 

não possui condições de contratar advogado.

Por fim, oficie-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa por 

abandono de causa (art. 34, XI, da Lei 8.906/94).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623121 Nr: 6036-92.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

285/286, DEFIRO a restituição 01 (um) RG, 01 (uma) CNH, 01(um) cartão 

Sicredi, 01 (um) cartão BPC, 01 (um) cartão Rondonópolis Integrado, 01 

(um) aparelho celular LG, cor presta, dual SIM, 01 (um) relógio digital e 

analógico prateado, 01 (uma) corrente prateada, 01 (um) capacete 

amarelo) ao requerente SAMUEL FERREIRA DA SILVA, para tanto, 

determino que seja oficiado a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos 

– DERF, para que providencie a entrega dos pertences ao requerido, bem 

como expeça-se alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial (fl. 

177), o qual deverá ser depositado em favor do advogado do requerente 

Dr. Rubson Pereira Guimarães, na conta indicada à fl. 284.Por outro lado, 

INDEFIRO a restituição do CRLV da motocicleta de placa JZW-0069, cuja 

propriedade é de MARIA RIBEIRO DA SILVA, conforme atesta o 

documento de fl. 219.Por fim, proceda-se a retificação do nome do réu 

Davi Souza Cardoso para DAVI ALVES DE ABREU, conforme portuária 

civil encartado à fl. 150 e decisão de fls. 278.Intime-se. Notifique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 601142 Nr: 5578-80.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5578-80.2011.811.0064 – Cód. 601142

Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 129, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 326591 Nr: 4618-95.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4618-95.2009.811.0064 – Cód. 326591

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial à fl. 207, bem como a não 

localização do réu Josiel Moreira Lima para a audiência de instrução e 

julgamento, conforme certidão de fl. 206; DECRETO a revelia do mesmo 

nos termos doa artigo 367 do Código de Processo Civil e, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos ao 

Ministério Público e à defesa para que apresentem seus memoriais finais, 

no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669531 Nr: 2169-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYNARA PAULA ARAUJO DA SILVA, 

JUDITH DE SOUZA SANTOS, CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO, 

RAFAELLI APARECIDA BUENO, PEDRO CESAR DE JESUS, CRISLAINE 

CRISTINA DA SILVA MORAES, RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, 

WINDERSON DA SILVA CABOCOLINO, KAROLAYNE DA SILVA 

CAVALCANTE, ELIZABELLY FERNANDA LEITE DE SOUZA, MARCOS 

GABRIEL ALVES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEU PAULO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:153069-SP, ANA JULIA MAUA TIMOTEO - 

OAB:280756-SP, ANDREIA LUISA STAQUECINI - OAB:130225-SP, ARY 

DA COSTA CAMPOS - OAB:16944/B, Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, CARLA ANDRÉIA BATISTA - OAB:18.808-MT, JOÃO 

NUNES NETO - OAB:108580-SP, JOÃO PAULO TACCA ANDRADE DE 

BARROS COELHO - OAB:294529-SP, LINCOLN BERTOLINO DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:387958-SP, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:19.363 MT, MARCO ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO - OAB:7026-MT, 

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249 MT

 Autos nº 2169-52.2018.811.0064 – Cód. 669531

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para interrogatório dos 

réus para o dia 03.05.2018, às 13h30.

Intimem-se as acusadas Elizabelly Fernanda Leite de Souza e Karolayne 

da Silva Cavalcante, nos endereços indicados à fl. 03.

Considerando que os (as) acusados (as) Thaybara Paula Araújo da Silva, 

Rafaelli Aparecida Bueno, Cairo Roberto Torquato Bento, Crislaine Cristina 

da Silva Moraes, Pedro César de Jesus, Rafael Pereira dos Santos e 

Marcos Gabriel Alves Carvalho encontram-se segregados na Cadeia 

Pública Feminina e na Penitenciária de Rondonópolis Major Eldo Sá Correa 

“Mata Grande”, intimem-se e requisitem-se os (as) mesmos (as).

Intimem-se os procuradores indicados à fl. 03, bem como dê ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública para que compareçam à 

audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando da distribuição da presente 

carta precatória, bem como da audiência designada.

Por fim, informo a impossibilidade do cumprimento da missiva em relação à 

ré Judith de Souza Santos, vez que a mesma reside na comarca e cidade 

de Sinop/MT.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determino seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 657317 Nr: 6637-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SALVADOR RAMOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO SALVADOR RAMOS GARCIA, 

Cpf: 01758740850, Rg: 13549638-X, Filiação: Matias Ramos e Joana 

Garcia Ramos, data de nascimento: 01/04/1962, brasileiro(a), natural de 

Tupi Paulista-SP, casado(a), engenheiro agrônomo, Telefone (66) 

98118-7712. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE INDIQUE 

SEU ADVOGADO PARA EFETUAR SUA DEFESA, OU, NO MESMO PRAZO, 

MANIFESTE-SE ACERCA DO DESEJO DE SER PATROCINADO PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE EM CASO DE 

SILÊNCIO, ESTA SERÁ NOMEADA PARA PROSSEGUIR EM SUA DEFESA.

Resumo da Inicial: "...O Ministério Público denuncia João Salvador Ramos 

Garcia como incurso no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41..."

Despacho/Decisão: Processo nº 6637-93.2017.811.0064 – Código 

657317.Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de fls. 75/76, primeiro 

parágrafo. Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por 

edital, nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal, a fim de 

que informe se irá constituir advogado ou se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública. Após, decorrido o prazo para a citação, dê-se vista 
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dos autos ao Ministério Público.Em seguida, retornem-me os autos 

conclusos.Às providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de março de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 04 de abril de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 636492 Nr: 7492-43.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ACÁCIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 60175900302, Rg: 032541262007-2, Filiação: Isabel Rodrigues 

Carvalho da Conceição e José da Conceição, data de nascimento: 

05/12/1988, brasileiro(a), natural de Tuntun-MA, solteiro(a), Telefone 66 

9616 3581. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE INDIQUE 

SEU ADVOGADO PARA EFETUAR SUA DEFESA, OU, NO MESMO PRAZO, 

MANIFESTE-SE ACERCA DO DESEJO DE SER PATROCINADO PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE EM CASO DE 

SILÊNCIO, ESTA SERÁ NOMEADA PARA PROSSEGUIR EM SUA DEFESA.

Resumo da Inicial: "...O Ministério Público denuncia Acácio Carvalho da 

Conceição como incurso no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, c/c os arts. 

5º, II e 7º, II, da Lei 11.340/06.."

Despacho/Decisão: Processo nº 7492-43.2015.811.0064 – Código 

636492.Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de fls. 73/74, primeiro 

parágrafo. Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por 

edital, nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal, a fim de 

que informe se irá constituir advogado ou se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública. Após, decorrido o prazo para a citação, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público.Em seguida, retornem-me os autos 

conclusos.Às providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de março de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 04 de abril de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 617994 Nr: 1086-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO PEREIRA DE SOUZA, Rg: 

2117706-0, Filiação: Damiana Pereira de Lima Tenorio e Francisco de 

Assis Tenorio de Souza, data de nascimento: 20/06/1990, brasileiro(a), 

natural de Brejo Santo-CE, convivente, lavador de carro e atualmente em 

local incerto e não sabido H C F P, Cpf: 05055282150, Rg: 2497806-0, 

Filiação: Claudineia Ruiz Fajardo e Joeni Assis Pereira, data de 

nascimento: 29/03/1988, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

como incurso no Artigo 250, parágrafo 1º, inciso II, “a” do Código Penal.A 

seguir, passo à dosimetria da pena.Atenta ao princípio e garantia 

constitucional fundamental da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da 

Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado 

Bruno Pereira de Souza. A pena prevista para o crime de incêndio (Artigo 

250, parágrafo 1º, inciso II, “a” do Código Penal) é de reclusão, de 03 

(três) a 06 (seis) anos, e multa mais aumento de um terço.Em cumprimento 

às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a 

pena pelo fato ocorrido em 09 de fevereiro de 2014.I - Verifica-se que a 

culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo ele total consciência 

da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta 

diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os 

ostenta.III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado 

não há dados para análise e laudo específico;IV – No que tange ao motivo 

do crime este não lhe favorece, haja vista que o acusado incendiou a 

residência, demonstrando a banalidade da ação;V - As circunstâncias são 

inerentes ao tipo penal.VI – As consequências são graves, vez que a 

vítima foi obrigada a registrar a ocorrência, além de lhe causar transtornos 

e angústias de toda ordem.VII - Quando ao comportamento da vítima, em 

nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.Diante da 

análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo 

desfavorável ao acusado, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo 

legal, ou seja, em 03 (três) anos 04 (quatro) meses de reclusão.Passando 

à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância 

agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja 

vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando-se, 

portanto, à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.Igualmente, verifica-se incidência da agravante genérica 

prevista no Artigo 61, alínea “h” do Código Penal, pois o crime foi praticado 

contra mulher grávida, considerando que a vítima Hellen Cristina Fajardo 

Pereira estava gestante de 06 (seis) meses quando da ocorrência do 

delito.Por tais razões, agravo em 03 (três) meses a pena do acusado. 

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a 

de 03 (três) anos 07 (sete) meses de reclusão.Na terceira e última fase da 

fixação da pena, verifica-se que existe causa de aumento da 

pena.Reconheço a causa especial de aumento da pena prevista no § 1º, 

“a”, do Artigo 250, do Código Penal, exasperando-a em 1/3, encontrando a 

pena de 04 (quatro) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão.Assim sendo, torno a sanção em DEFINITIVA em 04 (quatro) 

anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto a 

teor do que estabelece o disposto no Artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º do 

Código Penal. Em compêndio, CONDENO o acusado BRUNO PEREIRA DE 

SOUZA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos 09 

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, pelo crime 

tipificado no Artigo 250, parágrafo 1º, inciso II, “a” do Código Penal, já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 

da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de 

multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de 

pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena 

privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Art. 43 e seguintes do 

Código Penal), pois o artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe 

essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do Artigo 

impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais 

anteriormente analisadas, desfavoráveis ao réu, não autorizam a 

concessão do benefício.Deixo de fixar valor mínimo para reparação de 

eventual dano causado pela infração (Artigo 387, inciso IV, do CPP), haja 

vista a ausência de produção de provas.Em observância ao parágrafo 

primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da 

necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente 

ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema 

de constrição da liberdade. Diante disso, dou o direito ao réu de recorrer 

em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.Sem 

condenação ao pagamento das custas.Intime-se a vítima do conteúdo da 

presente sentença, conforme determinado no Art. 201, § 2º, do Código de 
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Processo Penal, o réu e o Defensor Público, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados 

(art. 393, inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser 

distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. Após, 

arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 22 de março de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 05 de abril de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653228 Nr: 2811-59.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACOB SOARES DE OLIVEIRA 

- OAB:21220/O, LUZIA EURO DA CONCEIÇÃO LIMA SOARES - 

OAB:19173

 Código: 653228

Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado do v. acordão de fls. 501/513, 

conforme consta da certidão de fls. 516, bem como a readequação da 

pena do acusado João Soares de Oliveira para 22 (vinte e dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, 

assim, remetam-se fotocópias destes autos ao Juízo da Quarta Vara 

Criminal desta Comarca (Vara de Execuções Penais).

Em seguida, arquivem-se estes autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635639 Nr: 6806-51.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara de Oliveira Paiva - 

OAB:15991 MT

 Intimação da advogada do réu, para ficar ciente da audiência instrutória 

designada para o dia 08/05/2018, ás 17 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671200 Nr: 3586-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CLAYTON FERREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVIA MARIA LIMA 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 22.248

 Vistos etc.

 Atenda conforme deprecado servindo a fotocópia de mandado.

Após, devolva a presente missiva com as homenagens deste Juízo e 

mediante as formalidades legais.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615102 Nr: 5757-43.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Vistos etc...

Primeiramente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva das 

testemunhas José Dourado dos Santos e Elisangela Santos Bernardo.

Os depoimentos das senhoras Cleoni Pereira Neves e Rosa de Oliveira 

Santos, foram colhidos a título de informante.

Ademais, dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos 

do que dispõe o art. 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

para as partes, iniciando-se pela acusação.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

- Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634928 Nr: 6144-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON ROSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:9.025 MT

 Vistos etc...

Ante a ausência do advogado do acusado nomeio para o ato o digno 

Defensor Público Maicom Alan Fraga Vendruscolo.

Ademais, oficie-se a Comarca de Campo Verde/MT, solicitando 

informações acerca da oitiva da testemunha Alessandra Camival Correa.

Outrossim, aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida à 

Comarca de Primavera do Leste/MT, cuja a audiência para inquirição da 

testemunha Rosalina Pereira já esta designada, conforme às fls. 255/256.

Após o cumprimento das missivas, não havendo requerimentos 

pendentes, declaro encerrada a presente instrução processual, nos 

termos do que dispõe o art. 403, § 3° do Código de Processo Penal, 

converto os debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 

(cinco) dias para as partes, iniciando-se pela acusação.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

- Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665317 Nr: 13629-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ de que os autos encontram-se com vista pelo 

prazo legal para a apresentação de recurso, caso assim entenda.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 864673 Nr: 4791-30.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ANTONIO SIQUEIRA, INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS L S LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866 MT, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866

 DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA e CARTA PRECATÓRIA

a) Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

Intimar o Procurador da empresa INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS L 

S LTDA-ME, Dr. DANILLO HENRIQUE FERNANDES para comprovar nos 

autos o depósito da Segunda parcela referente a Composição Civil do 

Dano Ambiental, no prazo de 05 dias.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 70/2018-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,

 RESOLVE:

RETIFICAR, em parte, a Portaria n. 44/2018, da tada de 02/4/2018, para 

fazer constar, onde se lê: "EXONERAR, LETÍCIA LOPES LOURENÇO, 

matrícula n. 21133,".

Leia-se: "REVOGAR, LETÍCIA LOPES LOURENÇO, matrícula n. 21133,".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 09 de abril de 2018 .

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 71/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Ofício nº 024/2018-GAB-RZS, de 04.04.2018, da MMª 

Juíza de Direto da 1ª Vara Criminal, Rosângela Zacarkim dos Santos, que 

requer a nomeação de MERIELEN DE SOUZA NOBRES, para o cargo, em 

comissão, de Assessora de Gabinete I, no Gabinete da 4ª Vara Criminal de 

Sinop;

RESOLVE:

RETIFICAR, em parte, a Portaria Nº56/2018-cnpar, de 04 de abril de 2018, 

fazendo constar:

“EXONERAR, MERIELEN DE SOUZA NOBRES, matrícula nº 27355, 

portadora do RG Nº 20541732 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 

030.124.641-66, do cargo, em comissão, de Assessora de Gabinete II da 

Primeira Vara Criminal”, em 05 de abril de 2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 09 de abril de 2018

ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Intimação

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, CONFORME 

INFORMAÇÃO ABAIXO TRANSCRITA:

"Assunto: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO Remetente: daniel.balduino@tjmt.jus.br 

- Destinatários: sinop@tjmt.jus.br,FERNANDO@PCSADVOGADOS.COM.BR 

- Conteúdo: Prezado(a) Senhor(a), Informamos a Vossa Senhoria que o 

Pedido de Restituição protocolizado sob expediente nº 

0707434-78.2017.8.11.0015 encontra-se aguardando NOME, CPF E DATA 

DE NASCIMENTO DOS SOCIOS ESPÓLIO DE JOSÉ REIS PINESSO E 

ESPÓLIO DE ELIAS ADALBERTO PINESSO CONFORME CONSTA NA 

RECEITA FEDERAL, POIS OS DADOS APRESENTADOS ESTÃO 

DIVERGENTE COM OS DADOS INFOMADO NA RECEITA FEDERAL. Estes 

documentos se fazem necessário para que possamos dar continuidade 

com este Pedido de Restituição, FAVOR ENCAMINHAR ESTES 

DOCUMENTOS PARA O E-MAIL daniel.balduino@tjmt.jus.br mencionando o 

numero de protocolo de seu expediente no qual é 

0707434-78.2017.8.11.0015. Favor informar as partes interessadas. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. Falar com Érika ou Daniel. Att. 

Daniel Vilela Balduino - Controlador de Arrecadação/DCA - Ramal: (65) 

3617-3763"

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002447-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO)

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOAS A SEREM IDENTIFICADAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: AUTOR: M C K EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Parte Ré: RÉU: PESSOAS A SEREM IDENTIFICADAS 

Vistos etc. “Uma longa jornada noite adentro”, famosa peça de Eugene 

O’Neill. Figura literária profunda e que parece transcender no diálogo entre 

o juízo e a parte. O que deveria ser simples e direto, empregando os meios 

adequados, termina num rosário de marchas e contramarchas que 

emperra. Mas vamos à luta. Salvo alguma inusitada fórmula de cálculo que 

afugenta o raciocínio aritmético tradicional, o único de conhecimento desse 

limitado magistrado, até onde é sabido e ressabido, 1/3 de R$ 1.259.319,92 

é R$ 419.773,31 e nunca a quantia de R$ 377.795,97. Possivelmente, 

trocando a fração 1/3 por 30% (30/100), o que é bem diferente um do 

outro, sendo que este realmente projeta o valor atribuído pela parte autora, 

terminou se esquecendo de que, simplificando tudo em percentual, 33,33% 

é diverso obviamente de 30%. Que difícil! Tem que estudar mais! Sem mais 

delongas, o valor atribuído à causa pela própria autora na petição anterior, 

ao advogar que deveria ser de 1/3 do valor do bem, aceito pelo juízo, 

“soletrando”, é de R$ 419.773,31. Sobre tal valor deve ser preparada 

integralmente a causa. E mais, o raciocínio utilizado pela parte autora para 

concluir pela diferença a recolher da taxa judiciária e das custas 

processuais também não é o correto. Na primeira hipótese, quando ela 

encontrou o valor aquém indevido (R$ 377.795,97), as custas processuais 

seriam de R$ 3.773,96 e a taxa judiciária de R$ 3.638,98. Como 

inicialmente pagou R$ 2.000,00 no total, deveria recolher a diferença, 

sendo que, neste caso, se tivesse correto o valor da causa, teria 

recolhido a maior a quantia de R$ 142,98, levando-se em conta os R$ 

5.555,92 nesta data recolhidos. Mas essa não é verdade matemática. No 

entretanto, lamentavelmente não soube calcular o valor da causa, que é 

de R$ 419.773,31, cujas custas processuais serão na ordem de R$ 

4.011,97 e a taxa judiciária na ordem de R$ 3.848,87, a totalizar R$ 

7.860,84. Subtraindo os valores pagos de R$ 1.000,00 de cada uma delas 

(total de R$ 2.000,00), então as custas e despesas processuais corretas 

pendentes são de R$ 5.860,84. Se já a preparou em R$ 2.000,00 

inicialmente e hoje em mais R$ 5.555,92, a somar R$ 7.555,92, isso 

significa que recolheu custas e taxa judiciária aquém do devido, 

competindo-lhe completar o preparo dessa diferença, entre taxa judiciária 

e custas processuais, muito provavelmente de R$ 304,92, pois o valor 

integral das custas deve ser R$ 7.860,84. São números a serem 

conferidos pela contadoria judicial, para onde remeto necessariamente, ad 

cautelam, a parte autora a fim de obter as diferenças corretas de taxa 

judiciária e custas processuais, preparando a causa correta e 

integralmente, ainda no prazo da decisão anterior assinalado, sob pena de 

extinção sem apreciação do mérito por falta de preparo completo. Após, 

imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 09 de abril 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito. Jq

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009988-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMARA DE FATIMA JACINTO PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA PEREIRA OAB - MT22609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000695-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO TIRLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013689-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI FERNANDES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013689-76-2017.8.11.0015 De início, analisando os 

documentos que instruem a inicial, verifico que merece acolhimento o 

pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma 

vez que restou demonstrado que a requerente não possui condições de 

efetuar o pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do 

próprio sustento. Deste modo, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, pois se encontram 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

Outrossim, considerando a inobservância ao disposto no artigo 7º, § 1º, 

da Lei nº 11.101/2005, recebo a presente habilitação de crédito como 

retardatária, a qual será processada na forma de impugnação, conforme 

dispõe o artigo 10, § 5º, da Lei nº 11.101/2005. Assim, intime-se a 

recuperanda para que, no prazo de 05 (cinco), se manifeste acerca da 

impugnação apresentada (art. 12 da Lei nº 11.101/2005). Findo o prazo, 

intime-se o administrador judicial para emitir parecer no prazo de 05 

(cinco) dias, com a juntada de documentos necessários, nos termos do 

parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 11.101/2005. Por fim, colha-se o 

parecer do Ministério Público Estadual. Com o aporte, voltem-me conclusos 

para deliberações. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000480-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PERCILIANO DA SILVA (EXECUTADO)

WAGNER APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

MARILZA PERCILIANO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000480-06.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

VIDRACARIA GUAPORE LTDA EXECUTADO: MARILZA PERCILIANO DA 

SILVA - ME, WAGNER APARECIDO DA SILVA, MARILZA PERCILIANO DA 

SILVA Vistos etc. Não consta dos documentos constitutivos da empresa 

exequente agregados nos autos como sócia proprietária a pessoa que 

outorgou poderes via do instrumento de mandato de p. 01, id. 11462295, 

aos nobres subscritores da peça inaugural. Isto posto, DETERMINO a parte 

exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, colacionando nos autos a alteração contratual em que teria 

ingressado na sociedade a sócia Adriana Garcia Pereira Soares, a fim de 

demonstrar a regularidade da representação processual, sob pena de seu 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 31 de janeiro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000505-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO DIAS MARTINS (EXECUTADO)

LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS MARTINS (EXECUTADO)

RENATA DIAS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000505-19.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LOTTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, ANTONIO CARLOS MARTINS, CAIO DIAS MARTINS, 

RENATA DIAS MARTINS Vistos etc. Destarte, verifico que a petição inicial 

não preencheu os requisitos exigidos, eis que ausente o preparo da 

causa. Sendo assim, DETERMINO à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, carrear aos autos comprovantes do recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do presente 

feito, nos termos dos arts. 290 e 321, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, 31 de janeiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000800-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL FRANCA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000800-56.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ISAEL FRANCA RODRIGUES Vistos 

etc. Destarte, verifico que a petição inicial não preencheu os requisitos 

exigidos, eis que ausente o preparo da causa. Sendo assim, DETERMINO à 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos comprovantes do recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos dos arts. 290 e 

321 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 16 de fevereiro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001138-30.2018.8.11.0015

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:
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BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (RÉU)

FERNANDA CRISTINA PETRAZZINI (RÉU)

MARCIA MARIA PONTELLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001138-30.2018.8.11.0015 AUTOR: BANCO 

DO BRASIL S.A RÉU: BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA - EPP, MARCIA MARIA PONTELLO, FERNANDA CRISTINA 

PETRAZZINI 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001253-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE POZZOBON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001253-51.2018.8.11.0015 AUTOR: BANCO 

BRADESCO S.A. RÉU: DANIELE POZZOBON 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001642-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

MARCILIO VARGAS CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001642-36.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARCILIO 

VARGAS CUNHA Vistos etc. Destarte, verifico que a petição inicial não 

preencheu os requisitos exigidos, eis que ausente o preparo da causa. 

Sendo assim, DETERMINO à parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, carrear aos autos comprovantes do recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do presente 

feito, nos termos dos arts. 290 e 321, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, 12 de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167698 Nr: 2568-44.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSRAL-M, MJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos etc. [...] Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte 

executada Norte Sul Representações Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ n.º 

11.104.856/0001-23 e Márcio José Tirloni, inscrito no CPF n.º 

912.823.811-72 até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

83.815,82 (oitenta e três mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e dois 

centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à 

conta depósitos judiciais, para as medidas de mister. [...] Inteligência 

específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo a 

efetivação do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor ínfimo, defiro 

subsidiariamente a pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 dias. [...] 

Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que foi indicada. Por fim, restando infrutífera 

as diligências acima, defiro a pesquisa no sistema INFOJUD, de modo a 

obter a última declaração de imposto de renda da parte executada. Com a 

resposta, determino que as informações oriundas da Receita Federal 

sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo de 

justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2616 Nr: 916-80.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL-GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANZA-ME, JOSÉ FRANZA, IZABELA 

SOCREPA FRANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 Vistos etc.

O reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça decorrente da 

não indicação de bens à penhora pelo executado não é automático. Deve 

ser demonstrado o dolo respectivo, pois, a exemplo, se o executado não 

tiver bens a indicar, isso não significa que ele tenha praticado ato 

atentatório à dignidade da justiça, simplesmente por ser aparentemente 

insolvente.

 Independentemente desta nuança, conforme previsão dos arts. 772, 

inciso III e 774, inciso V, do CPC, defiro o pedido de p. 238, devendo ser 

intimado o executado a indicar em 05 dias bens à penhora. Se forem ou 

não indicados bens à penhora, diga a parte exequente no mesmo prazo, 

prosseguindo com a execução.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90796 Nr: 8176-96.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES IIYAMA 

- OAB:11875/MT

 Vistos etc.

Ação de depósito em que foi sentenciada, conforme r. decisão de p. 

119/122, e julgada procedente para condenar o requerido a restituir ao 

requerente o veículo descrito na inicial, no prazo de 48 horas.

Entretanto, verificada a intimação do requerido (p. 141), que se manteve 

silente quanto ao cumprimento da decisão.
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Instada, a parte requerente deixou de se manifestar (p. 145).

Assim, DETERMINO a intimação pessoal da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, cientificado de que a inércia 

implicará no arquivamento definitivo dos autos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86237 Nr: 3693-23.2007.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLYANA OLIVEIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50.945 PR, VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - OAB:43943/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA - AR ÀS 

FLS.206V/208V/209V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123843 Nr: 3056-67.2010.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA SCANAGATTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/ MT 

8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99261 Nr: 6299-87.2008.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 129592 Nr: 8807-35.2010.811.0015

 AÇÃO: 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODONOP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.124/131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157374 Nr: 4502-71.2011.811.0015

 AÇÃO: 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SABADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 152627 Nr: 716-19.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA APARECIDA DE OLIVEIRA SONOMURA, 

HORACIO ITIRO SONOMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL S/A, RODOBENS 

COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, ELIANA MACIEL ESCOBAR - OAB:16695/MT, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:MT/10.105, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, JOSE 

PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58.739/SP

 “Vistos etc. Homologo a dispensa do depoimento pessoal do requerente 

varão, assim como dos prepostos da parte requerida. Reiterado o 

requerimento feito de modo enviesado no âmago dos embargos 

declaratórios de p. 315/317, letras a e b do item 3, que ainda não teria sido 

apreciado, e havendo discussão a respeito de ressarcimento dos 

alegados prejuízos materiais, a diligência se mostra pertinente, pela 

antítese de que poderia haver seguro prévio do veículo. Por esta razão, 

defiro os referidos pedidos, devendo ser oficiado à Bradesco Auto/RE Cia 

de Seguros e Banco Rodobens S/A. para prestarem as informações 

requeridas em 10 dias, sob pena de cometer crime de desobediência. Com 

o aporte dos ditos documentos, sem outras provas, restará encerrada a 

instrução processual. No mais, converto os debates orais em alegações 

finais escritas no prazo de 10 dias a cada qual, sucessivamente, 

iniciando-se pela parte autora. Após, consertados os autos, conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 84997 Nr: 2435-75.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAMEFÍCIO CONTRERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE TEREZA MAHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA IMPUGNÇÃO ÀS FLS.411/415.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131065 Nr: 10281-41.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TORRES PAREJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA, LEONICE 

SALGADO DE OLIVEIRA, DEVAIR DE SOUZA SANTANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 
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OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:10297, PAULA 

ZAPPAROLI CHELEGÃO - OAB:17071-B/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130835 Nr: 10051-96.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUNARDO LAGUARDIA MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS SOM AUTOMOTIVO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 "VISTOS EM CORREIÇÃO.(...) Diante do exposto, indefiro o pedido de 

aplicação da multa prevista no art. 81, do CPC. Ante a informação de fls. 

158/160, desentranhe-se o mandado, conforme requerido às fls. 158/160. 

Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 293505 Nr: 4408-16.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILLA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA. - ME, EVANDIL CAMARGO DO 

NASCIMENTO, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.21/22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 122377 Nr: 1538-42.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A DE NOVAES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:MT/16.783, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS.162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189921 Nr: 11371-79.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA A. WATANABE TANAKA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.80V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196448 Nr: 18190-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, 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).

§ 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.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269103 Nr: 9178-86.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. M. ALVES & CIA LTDA - ME, EDIVANIA 

CRISTINA PEREIRA, UEBERLEI MIRANDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA - AR ÀS 

FLS.56V/57V/58V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170588 Nr: 5675-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANDEI FERREIRA (EXPRESSO CÓPIAS), 

ELEANDRO FÁBIO FERREIRA, MARIA ANDEI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.150/154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 7363-06.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR, LUIZ CARLOS 

PROVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÉRCIO GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PROVIN - 

OAB:22366/PR, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 
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FLS.330.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 308268 Nr: 13637-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FREITAS LORENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. CRISTINA RUSSO ME, ROGÉRIO DE 

CARVALHO MILAN, LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.22V/23V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270838 Nr: 10333-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBIERI & BARBIERI LTDA - ME, SANDRA 

DELOURDES BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, 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).

§ 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 1173-22.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DORNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA., 

JAMERSON MILÉSKI, ZENO NICOLAU SCHNEIDER, ORIEDE DE FÁTIMA 

PASCHOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:OAB/MT 4877-A, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051/MT, 

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - OAB:14717-MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JACKSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.441V/442V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 109704 Nr: 2036-75.2009.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEMIR KATUMATA, ILDETE RIBEIRO KATUMATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, ADAIR DA SILVA 

RIBEIRO, RADIO CELESTE - OSVALDO SOBRINHO, ALMIR PAULO ZIBER, 

VALTER MATIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA OLIVEIRA MANARDO - 

OAB:19.354, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358

 vistos etc.1) (...) DEFIRO a inclusão no polo ativo da referida pessoa, que, 

indo além do inicialmente noticiado, na verdade é esposa do autor, 

conforme certidão de casamento documentada à p. 228. Proceda-se às 

correções necessárias no Distribuidior e capa dos autos, de modo a incluir 

Ildete Ribeiro Katumata como integrante do polo ativo da lide.2) (...) DEFIRO 

a sucessão processual postulada, a corrigir o polo ativo da lide, 

substituindo Mademir Katumata por seu espólio, regularmente 

representado pela inventariante Ildete Ribeiro Katumata, consoante termo 

de compromisso fotocopiado à p. 246. 3) (...) Nesse passo, compete à 

parte autora diligenciar para encontrar seu paradeiro, ou, não sendo mais 

viável, esgotadas outras alternativas, se tiver, requerer o que entender de 

direito.Entretanto, se é esposa do requerido João Arcanjo Ribeiro, que seja 

intentada sua citação por mandado via oficial de justiça no endereço do 

próprio. No entanto, como ele sempre esteve representado por terceiro 

procurador, pois alegava estar preso, mas atualmente está em liberdade, 

fora da cadeia, conforme amplamento difundido pelos meios de 

comunicação social, deve indicar, por seu advogado, o endereço nos 

autos em 05 dias, sendo dever das partes informar ao juízo onde poderão 

ser encontradas, mantendo atualizado o domicílio no feito.Não se deve 

descurar que, se Adair da Silva Ribeiro, é esposa do requerido, então sua 

ciência da ação é bastante provável, competindo a ele informar onde ela 

se encontra, tendo em vista os princípios da probidade e boa-fé 

processual, da cooperação e da razoável duração do processo. Dicção 

dos arts. 4.°, 5.° e 6.° do CPC e art. 5.°, inciso LXXVII, da Constituição 

Federal. Apresentado o endereço, proceda-se a citação.Não apresentado 

ou sendo exitosa, indique outro em 05 dias, se tiver ou requeira o que for 

de direito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167543 Nr: 2418-63.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE BATISTA DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA DE FREITAS SARTORI - 

OAB:OAB/MT 19.753, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11.063-B, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.88/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 7098 Nr: 1128-38.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. V. S. MADEIRAS LTDA, JOSÉ LEOVALDIR 

FAGANELLO, VITORINO DAMBROS, CLACY DAMBROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727-0MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 
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PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182948 Nr: 3935-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER, MARCOS LEVI BERVIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELI SILVIA MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, GERSON 

LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6.298-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, 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).

§ 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118378 Nr: 10726-93.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON VIEIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBF LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...) Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, INTIME-SE a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora ou o que entender de direito, no prazo de 10 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 166655 Nr: 1474-61.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, 

MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:OAB/SP 372.760, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270838 Nr: 10333-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBIERI & BARBIERI LTDA - ME, SANDRA 

DELOURDES BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181688 Nr: 2606-22.2013.811.0015

 AÇÃO: 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(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MATOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.96V.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010307-75.2017.8.11.0015

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:

FERNANDA BORDULIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: FERNANDA BORDULIS 

Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei 

n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de 

um veículo, marca MARCA/MODELO: FIAT, modelo PALIO FLEX FIRE 

(CELEBRATION2)1.0 8V A/G 4P, ano fabricação 2006, chassi 

9BD17164G72852224, placa JGZ1089, cor BRANCA e renavam nº 

899166776, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um 

financiamento no valor de R$ 14.465,05, em 48 prestações mensais, com 

vencimento final em 02/07/2019, mediante Cédula de Crédito Bancário nº 

4379315135, se tornando inadimplente em 02/04/2017, garantido por 

alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada constituída por 

meio de instrumento de protesto por edital, deixando clara a constituição 

da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a 

parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito 

no contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, defiro 

liminarmente a medida. Para tanto, expeça-se mandado de busca a 

apreensão, depositando-se o bem com o requerente, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo. Nos termos do art. 

3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a 

medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso 

queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe 

aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de abril de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito Jq
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002447-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO)

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOAS A SEREM IDENTIFICADAS (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: AUTOR: M C K EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Parte Ré: RÉU: PESSOAS A SEREM IDENTIFICADAS 

Vistos etc. “Uma longa jornada noite adentro”, famosa peça de Eugene 

O’Neill. Figura literária profunda e que parece transcender no diálogo entre 

o juízo e a parte. O que deveria ser simples e direto, empregando os meios 

adequados, termina num rosário de marchas e contramarchas que 

emperra. Mas vamos à luta. Salvo alguma inusitada fórmula de cálculo que 

afugenta o raciocínio aritmético tradicional, o único de conhecimento desse 

limitado magistrado, até onde é sabido e ressabido, 1/3 de R$ 1.259.319,92 

é R$ 419.773,31 e nunca a quantia de R$ 377.795,97. Possivelmente, 

trocando a fração 1/3 por 30% (30/100), o que é bem diferente um do 

outro, sendo que este realmente projeta o valor atribuído pela parte autora, 

terminou se esquecendo de que, simplificando tudo em percentual, 33,33% 

é diverso obviamente de 30%. Que difícil! Tem que estudar mais! Sem mais 

delongas, o valor atribuído à causa pela própria autora na petição anterior, 

ao advogar que deveria ser de 1/3 do valor do bem, aceito pelo juízo, 

“soletrando”, é de R$ 419.773,31. Sobre tal valor deve ser preparada 

integralmente a causa. E mais, o raciocínio utilizado pela parte autora para 

concluir pela diferença a recolher da taxa judiciária e das custas 

processuais também não é o correto. Na primeira hipótese, quando ela 

encontrou o valor aquém indevido (R$ 377.795,97), as custas processuais 

seriam de R$ 3.773,96 e a taxa judiciária de R$ 3.638,98. Como 

inicialmente pagou R$ 2.000,00 no total, deveria recolher a diferença, 

sendo que, neste caso, se tivesse correto o valor da causa, teria 

recolhido a maior a quantia de R$ 142,98, levando-se em conta os R$ 

5.555,92 nesta data recolhidos. Mas essa não é verdade matemática. No 

entretanto, lamentavelmente não soube calcular o valor da causa, que é 

de R$ 419.773,31, cujas custas processuais serão na ordem de R$ 

4.011,97 e a taxa judiciária na ordem de R$ 3.848,87, a totalizar R$ 

7.860,84. Subtraindo os valores pagos de R$ 1.000,00 de cada uma delas 

(total de R$ 2.000,00), então as custas e despesas processuais corretas 

pendentes são de R$ 5.860,84. Se já a preparou em R$ 2.000,00 

inicialmente e hoje em mais R$ 5.555,92, a somar R$ 7.555,92, isso 

significa que recolheu custas e taxa judiciária aquém do devido, 

competindo-lhe completar o preparo dessa diferença, entre taxa judiciária 

e custas processuais, muito provavelmente de R$ 304,92, pois o valor 

integral das custas deve ser R$ 7.860,84. São números a serem 

conferidos pela contadoria judicial, para onde remeto necessariamente, ad 

cautelam, a parte autora a fim de obter as diferenças corretas de taxa 

judiciária e custas processuais, preparando a causa correta e 

integralmente, ainda no prazo da decisão anterior assinalado, sob pena de 

extinção sem apreciação do mérito por falta de preparo completo. Após, 

imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 09 de abril 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito. Jq

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010880-16.2017.8.11.0015

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:

DIOGO TADEU DAL AGNOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: DIOGO 

TADEU DAL AGNOL Vistos etc. Busca e apreensão proposta por 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em face de Diogo Tadeu 

Dal Agnol, ambos qualificados na inicial, com base no Decreto-Lei n.º 

911/1969. Determinada a emenda da inicial para a comprovação da mora 

do requerido e, antes da análise da liminar pretendida, informado pela 

parte autora a composição das partes na via administrativa no id. n.º 

10151584, a postular pela extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 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 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. 

Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários pela inexistência de litigiosidade. Por fim, sem 

qualquer averbação judicial no órgão de trânsito respectivo, descabe ao 

Poder Judiciário eventual baixa da constrição. 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, 06 de abril de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002402-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico, em cumprimento ao despacho proferido no Id 12484735, que 

intimo o advogado do autor para que informe a este juízo, no prazo de 5 

dias, acerca da distribuição e cumprimento da Carta Precatória expedida 

para o juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (documento ID 

10105483).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005819-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que foi designado o dia 13 de julho de 2018, às 14h20, 

nas dependências do Fórum desta comarca, para realização da perícia 

médica, devendo o periciando comparecer munido de documentos e 

eventuais exames independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006509-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)
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Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que foi designado o dia 13 de julho de 2018, às 14h, nas 

dependências do Fórum desta comarca, para realização da perícia 

médica, devendo o periciando comparecer munido de documentos e 

eventuais exames independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006206-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DA SILVA CANTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que foi designado o dia 13 de julho de 2018, às 13h20, 

nas dependências do Fórum desta comarca, para realização da perícia 

médica, devendo o periciando comparecer munido de documentos e 

eventuais exames independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006518-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE DE FATIMA PALHAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que foi designado o dia 13 de julho de 2018, às 13h, nas 

dependências do Fórum desta comarca, para realização da perícia 

médica, devendo o periciando comparecer munido de documentos e 

eventuais exames independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005331-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIABE INACIO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo os advogados das partes de que foi designado 

o dia 13 de julho de 2018, às 14h40, nas dependências do Fórum desta 

comarca, para realização da perícia médica, devendo o periciando 

comparecer munido de documentos e eventuais exames 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006665-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABELA FERNANDA DA CONCEICAO CANEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (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)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo os advogados das partes de que foi designado 

o dia 13 de julho de 2018, às 15h, nas dependências do Fórum desta 

comarca, para realização da perícia médica, devendo o periciando 

comparecer munido de documentos e eventuais exames 

independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004157-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZAMONER (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 12613161). 

Certifico ainda, caso deseje a expedição de nova intimação, proceda ao 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia 

disponibilizada no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), nos termos do 

Prov. n. 07/2017-CGJ, juntando aos autos a guia e comprovante de 

pagamento, para posterior expedição do mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157101 Nr: 4201-27.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL CASSIMIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., H-BUSTER DO 

BRASIL , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:MT/6848, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:OAB/MT 6.848, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:OAB/RJ 66.862

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, em atenção à certidão do contador de f. 289, INTIMO o 

Exequente para, em 05 dias, manifestar-se, querendo, nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 70324 Nr: 9942-58.2005.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOJA TRANSPORTES LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA, MANOEL 

DOMINGOS FILHO, TERCEIROS INTERESSADOS INCERTOS E NÃO 

SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:12769, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - OAB:6752-B/MT, LUIZ 

GERALDO GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/7.339-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT, OTILIO RIBEIRO NETO - OAB:OAB/MT 13332, SIDNEY 

MARQUES - OAB:MT-2.719-B, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT 6.317-B

 Com estas razões, indefiro o pedido formulado pelos executados e 

terceiros interessados, e determino o cumprimento integral da sentença 

proferida em 06.5.2009 (fls. 183/189), ratificada pelo e. TJMT no 

julgamento da Apelação nº 150591/2015 (fls. 452/458), determinando a 

expedição de mandado para imissão da exequente na posse do imóvel 

denominado “Lote nº 27-A (vinte e sete A), destacado de área maior de 

6.594,50 hectares, situado no Bairro Lídia, na Gleba Celeste – 4ª Parte, no 

Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, com área de 242 hectares” 

[sic], descrito pormenorizadamente na matrícula nº 2.954, do Cartório de 
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Registro de Imóveis de Sinop-MT (fls. 20/21) e memorial descritivo juntado 

à f. 24, ressalvando, apenas, as frações cuja posse foi reconhecida em 

favor de Luiz Vidotto Martins - 2,10ha (dois hectares e dez ares); Juliano 

Mattielo - 12,02ha (doze hectares e dois ares); Nelson Maziero - 12,02ha 

(doze hectares e dois ares), Odair Alves dos Santos - 3,63ha (três 

hectares e sessenta e três ares) e Cláudio Schanne - 3,3121ha (três 

hectares, trinta e um ares e vinte e um centiares).Expeça-se mandado de 

imissão de posse requisitando, se necessário, força policial para 

cumprimento da ordem (CPC, art. 139, VII c.c. 536, § 1º), com as cautelas 

de praxe, facultando a eventuais terceiros que porventura estiverem 

ocupando a área, desocupá-la voluntariamente no prazo de 15 (quinze) 

dias.Promovam-se as devidas retificações inerentes à fase de 

cumprimento da sentença, facultando à exequente, em 05 (cinco) dias, 

apresentar planilha atualizada do crédito relativo à verba 

sucumbencial.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 06 de abril de 2018.Mario 

Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 252852 Nr: 19751-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ CAVALCANTI VERZUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOJA TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, visando oportunizar ao embargante, uma última 

vez, sob pena de indeferimento e extinção, adequar a petição inicial de 

modo a possibilitar o seu conhecimento, com fundamento no artigo 321 do 

CPC, faculto ao embargante, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

reformulando, de forma coerente e compreensível, a narrativa fática, com 

a exposição dos fundamentos jurídicos do pedido, bem como 

especificando qual a área de sua posse e que pretende defender por meio 

dos presentes embargos, instruindo a inicial com memorial descritivo, 

planta de localização e, também, avaliação comercial, sobretudo para 

aferição do valor da causa, que deverá ser readequado ao valor da 

pretensão, com o recolhimento das respectivas custas processuais 

complementares.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 06 de abril de 

2018.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 73664 Nr: 2075-77.2006.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (MERCADO CARAJÁS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCIO DE PAIVA, TERCEIROS 

INTERESSADOS INCERTOS E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230, DENOVAN ISIDORO DE LIMA - OAB:MT/3.099, 

DIEGO GUTIERREZ DE MELO - OAB:MT / 9.231-B, EDSON HENRIQUE DE 

PAULA - OAB:7182/MT, ENIO TELLES DE CAMARGO - OAB:OAB/ MT 

8.971-B, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, JUSCILENE VOLKWEIS - 

OAB:12774/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS, LUIZ 

HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT, MARIANA 

CRISTINA CORREA ANDRADE - OAB:OAB/MT.15.549, NILTON ARRUDA 

MORENO - OAB:5415/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT, RODRIGO MARTINS DE PAIVA - OAB:MT/9695, 

RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, ROSENI 

APARECIDA FARINÁCIO - OAB:4747, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Diante de todo o exposto, defiro o pedido formulado pela recuperanda em 

01.3.2011, reiterado em 17.01.2012 e autorizo a alteração de seu contrato 

social, mais precisamente da descrição de sua atividade empresarial, 

cabendo à própria Roberto Hiroyuki Ueda ME (Mercado Carajás) promover 

a comunicação da JUCEMAT; (...) alicerçado no art. 7º, § 2º, da LRF, 

considerando o lapso temporal transcorrido desde a publicação da relação 

de credores, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público em 

05.6.2017 e determino à administradora judicial publicar novo edital 

contendo a relação atualizada de credores da recuperanda; (...) à luz do 

disposto no art. 56 da LF, em consonância com o parecer exarado pelo 

Ministério Público em 05.6.2017 (fls. 2.443/2.445), convoco Assembleia 

Geral de Credores, em data, horário de instalação e local a serem 

indicados pela administradora judicial em 05 dias, com a devida publicação 

no órgão oficial, e antecedência de 15 dias (LRF 36, “caput”); (...) com 

fundamento nos arts. 82, “caput”, do CPC e 36, §§ 1º e 3º, da LRF, 

determino à recuperanda, concomitantemente à referida publicação, 

promover a publicação do edital em jornais de grande circulação na 

localidade da sede e filiais, com o mesmo prazo de antecedência, e 

afixada de forma ostensiva em sua sede e filiais cópia do aviso de 

convocação da assembleia; (...) em observância ao disposto no art. 13 da 

LRF, desentranhem-se, registrem-se e autuem-se em apenso as 

Habilitações de Crédito apresentadas pelos credores José Marcio de 

Paiva, J P Distribuidora de Alimentos Ltda, Supermercado Meazza e 

Comércio Regional de Alimentos Ltda, intimando-os habitantes para 

recolhimento das respectivas custas judiciais (...); certifique-se 

distintamente acerca da tempestividade de cada habilitação de crédito nos 

respectivos autos e, mercê dos princípios constitucionais do contraditório 

e ampla defesa (CF 5º, LV), intime-se a recuperanda para, querendo, 

manifestar-se, em 15 dias, acerca das referidas habilitações (...) dê-se 

vista dos autos à administradora judicial e, posteriormente, ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 320276 Nr: 3262-03.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NORBERTO WILPERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO ADÃO GERVAZONI, ANTÔNIO 

MILHORANÇA, ADILSON MARCOS MILHORANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:MT - 3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos do art. 268 do CPC.

Observe-se e cumpra-se os arts. 393 e 1.210 e seguintes da CNGCGJ/MT.

Promova-se a anotação dos advogados dos réus, para futuras 

intimações.

Após, cumprido o objeto da precatória determino a devolução da presente 

ao juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 114682 Nr: 7184-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Faeda - 

OAB:3589-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.658-B/MT

 Pois bem, segundo consta dos autos, em 23.8.2012 (f. 71), o advogado 

Rodrigo Mischiatti, substabeleceu, sem reservas, aos poderes que lhe 

foram outorgados pelo Banco do Brasil S.A, ao advogado Laércio Faeda, 

restando evidente que as verbas de honorários sucumbenciais são 

devidas à sociedade Faeda Advogados Associados S.S.Quanto ao pedido 

de condenação do advogado Rodrigo Mischiatti por litigância de má-fé, 

entendo que a postura do ex-sócio do advogado Laércio Faeda, merece 

análise e julgamento pelo tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), não sendo hipótese de sanção por este juízo.Em 

prosseguimento, defiro o pedido formulado por Faeda Advogados 

Associados S.S, em 09.8.2017 (fls. 130/131), e determino à exequente, 

em 05 (cinco) dias, promover os atos e diligências que lhe competem, 

indicando bens do devedor, passíveis de penhora ou, não havendo bens 

penhoráveis, manifestar-se nos termos do artigo 921, III, § 1º, do 

CPC.Promovam-se às devidas retificações à fase de cumprimento de 

sentença junto ao sistema informatizado “Apolo” e na capa dos autos, 
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constando a sociedade Faeda Advogados Associados S.S, como credora 

e, no polo passivo, como devedor, Cristiano José Quaini.Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 161216 Nr: 8751-65.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CARNEIRO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 54), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, v, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 21.9.2017 

e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso 

necessário.

 Dando prosseguimento, em 26.6.2017 (f. 44) foi proferida sentença 

extintiva, diante da inércia e desinteresse do exequente, condenando-o ao 

pagamento das custas processuais.

 Em razão disso, o exequente foi intimado para efetuar o pagamento das 

custas processuais e taxas judiciarias no valor de R$ 503,24 (quinhentos 

e três reais e vinte e quatro centavos), conforme certificado pela analista 

judiciária em 10.8.2017 (f. 46), vindo o exequente em 23.8.2017 (fls. 

49/51) opor embargos de declaração.

É a síntese necessária. Decido.

 Em que pese os embargos de declaração opostos pelo exequente em 

23.8.2017 (fls. 49/51), contra o “despacho” de fl. 44 que contradiz a 

“decisão” de fl. 46, primeiramente, à fl. 44 foi proferida sentença extintiva, 

e não despacho. De igual forma, a fl. 46 trata-se de certidão e, por 

conseguinte, não é cabível embargos de declaração contra esta.

 Outrossim, os embargos de declaração foram opostos intempestivamente 

pelo exequente, pois a sentença de extinção do processo foi proferida em 

26.6.2017 (f. 44) e publicada na imprensa oficial em 02.8.2017, conforme 

certificado pela escrivã em 01.8.2017 (f. 52).

 Sem embargo disso, tratando-se o exequente de beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, o crédito das custas, taxas e despesas 

processuais encontra-se suspenso, podendo ser executado se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

98, § 3º).

Diante disso, não havendo providências complementares, arquivem-se.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 100234 Nr: 7241-22.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, IRB - INSTITUTO DE RESSEGUROS DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR RHEINHEIMER

ASTOR RHEINHEIMER

ASTOR RHEINHEIMER

ASTOR RHEINHEIMER - OAB:/MT2756, LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A, 

MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Considerando que o laudo já foi apresentado (fls. 316/320), determino o 

levantamento dos honorários devidos ao perito, depositados pela ré 

Empresa de Ônibus Rosa em 26.5.2017 (f. 298), mediante transferência 

para a conta corrente indicada à f. 327.

Dando prosseguimento ao feito, considerando que em 19.9.2012 (fls. 

193/195), foram deferidos os pedidos de produção de prova testemunhal, 

designo audiência de instrução e julgamento para 07.6.2018 (quinta-feira), 

às 14:00 horas, devendo as partes observar o disposto nos arts. 357, § 

4º, 450 e 455 do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321331 Nr: 3956-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agricola Mista de Adamantina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELLO BASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR RICARDO MARQUES 

CALDEIRA - OAB:189203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos do art. 268 do CPC.

Observe-se e cumpram-se os arts. 393 e 1.210 e seguintes da 

CNGCGJ/MT.

Promova-se a anotação dos advogados do réu, para futuras intimações.

Após, cumprido o objeto da precatória determino a devolução da presente 

ao juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 186059 Nr: 7214-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPÓSITO DE MADEIRAS NORTE SUL LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 129, 

bem como dar prosseguimento ao feito. Caso requeira cumprimento por 

mandado ou carta precatória, deverá, concomitante, recolher a guia de 

diligência ou preparo extraída do site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 111000 Nr: 3341-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA SCHIMIDT - ME., SILVIA 

HELENA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Diante disso, defiro o pedido formulado pela exequente em 27.02.2018 

(fls. 596/612) e determino a penhora e avaliação da fração ideal 

(12.500,00 m2), pertencente à executada Silvia Helena Schimidt, 

desmembrada do imóvel rural (chácara nº 02-A) registrado sob matrícula 

1.035 do CRI local, cabendo à exequente, em 05 (cinco) dias, providenciar 

a averbação da penhora, mercê do artigo 844 do CPC. (...) nomeio 

avaliador o engenheiro civil “João Gueller”, (...) 2, devendo ele, em 05 

(cinco) dias, apresentar proposta de honorários (CPC, 465, § 2º), os quais 

deverão ser depositados pela exequente (CPC, 95, § 1º). (...) determino a 

quebra do sigilo bancário de Ana Carolina Shimitdt, CPF nº 

005.043.249-42, e com fundamento nos artigos 835, I, § 1º e 854 do CPC, 

a indisponibilidade de ativos financeiros porventura existentes em suas 

contas bancárias, até o limite de R$ 1.485.735,35 (...) indefiro o pedido de 

“bloqueio das contas bancárias dos valores referentes a serventia 

notarial”, porquanto é cediço que cartório não tem personalidade jurídica 

nem capacidade processual, quiçá conta bancária, recaindo eventual 

responsabilidade sobre o tabelião titular. (...) determino o cumprimento 

integral da decisão proferida 25.4.2017 (fls. 238/239), à luz do disposto 

nos artigos 168, § 1º, II, do CP c.c. 40 do CPP, remeta-se cópia integral dos 
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autos ao Ministério Público para conhecimento e providências que 

entender cabíveis. , determino à exequente, em 05 (cinco) dias, 

apresentar planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como promover 

os atos e diligências que lhe incumbem, indicando bens da devedora, 

passíveis de penhora ou, não havendo bens, manifestar-se nos termos do 

art. 921, III, do CPC. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 118499 Nr: 10798-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO SCHANNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOJA TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769

 Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 681 do CPC, acolho o 

pedido inicial, mantendo o embargante na posse da área de 3,3121ha (três 

hectares, trinta e um ares e vinte e um centiares), onde reside com seus 

familiares e explora a terra com culturas de subsistência e criação de 

animais, cancelando, por conseguinte, a imissão da embargada na posse 

da referida área.Condeno a embargada ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do 

embargante, os quais, mercê do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa.Traslade-se cópia desta sentença 

para os autos da ação reivindicatória Cód. 70324, em apenso.P. R. I. C. 

Sinop/MT, 06 de abril de 2018.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 85757 Nr: 3206-53.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENOR SIMIONI, ROSANE TEREZINHA DA 

COSTA SIMIONI, ANGELO DA SILVA QUIXABEIRA, CLEUZA MARIA DE 

SOUZA QUIXABEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, 

TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - 

OAB:8341

 Certifico que o recurso de embargos de declaração oposto pela parte 

requerida às fls. 266/268 foi protocolado no prazo de lei.

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

manifestar-se sobre os embargos opostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 211286 Nr: 11982-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PRIETO FERNANDES NETO, KATIA KLERY 

MONTEIRO DIAS PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH - OAB:MT/ 

13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR SEUS ADVOGADOS, DA DECISÃO 

ABAIXO, BEM COMO COMPARECEREM À AUDIÊNCIA INDEPENDENTE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL: "Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 

90), que determinou a inclusão do processo no plano de trabalho para 

análise e julgamento após o período correicional (art. 21, V, da 

CNGCGJ/MT).

Considerando que o processo está concluso no gabinete há mais de 100 

(cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Em prosseguimento, à luz do disposto no artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para 22.5.2018 (terça-feira), às 8:00h, devendo 

as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos com 

poderes para transigir. Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º 

e 169, caput, do CPC c.c. artigo 1º, § 1º, V, “b” e artigo 6º, “caput”, do 

Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 20.9.2017 

pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de 

Justiça (protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 

2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, a audiência será realizada pelo conciliador 

Jonas Edu Gruen, no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48).

 Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do CPC, constando 

do mandado as respectivas advertências legais Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 288444 Nr: 1338-88.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JORGE MEINCKE, JANE ADRIANI 

MEINCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22135/B, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento, para posterior expedição do mandado, vez 

que a guia de recolhimento n. 57776 refere-se a taxa judiciária, e não há 

meios de transferir tal valor para o oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 210800 Nr: 11607-94.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como dar 

prosseguimento ao feito. Caso requeira cumprimento por mandado ou 

carta precatória, deverá, concomitantemente, recolher a guia de diligência 

ou preparo extraída do site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 119563 Nr: 11847-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VIDOTTO MARTINS, NELSON MAZIERO, ODAIR 

ALVES DOS SANTOS, JULIANO MATTIELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOJA TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUINALDO WAGNER ZANATTO 

- OAB:MT/7284-B, INDIANARA MAZIERO - OAB:15.739/MT, OTILIO 

RIBEIRO NETO - OAB:OAB/MT 13332, SIDNEY MARQUES - 
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OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769

 Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 681 do CPC, acolho o 

pedido inicial, mantendo os embargantes na posse das áreas de: 2,10ha 

(dois hectares e dez ares) - Luiz Vidotto Martins; 12,02ha (doze hectares 

e dois ares) - Juliano Mattielo; 12,02ha (doze hectares e dois ares) - 

Nelson Maziero e 3,63ha (três hectares e sessenta e três ares), Odair 

Alves dos Santos, cancelando, por conseguinte, a imissão da embargada 

na posse das referidas áreas.Condeno a embargada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do 

patrono dos embargantes, os quais, mercê do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.Traslade-se cópia 

desta sentença para os autos da ação reivindicatória Cód. 70324, em 

apenso.P. R. I. C. Sinop/MT, 06 de abril de 2018.Mario Augusto 

MachadoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 239669 Nr: 11834-50.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIKA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO JUNG - 

OAB:OAB/RS, ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:17.759-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração interpostos pelo 

requerente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314194 Nr: 17106-54.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON QUADRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO HERMINIO DE ARAÚJO CABRAL - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - 

OAB:23.145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA, para 

devolução dos autos nº 17106-54.2017.811.0015, Protocolo 314194, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111235 Nr: 3581-83.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR SCHLOSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131.600, ROBERTA DA CRUZ FORLANI - 

OAB:281.920/SP, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:132321/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MANOELA DE SÃO 

JOSÉ RAMOS, para devolução dos autos nº 3581-83.2009.811.0015, 

Protocolo 111235, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 72791 Nr: 1429-67.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL ROSSI ULIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que foram expedidos os alvarás 394495-6/2018 e 

394500-6/2018 em favor de BV Financeira CFI - S/A, enviados 

eletronicamente ao Presidente do TJMT para liberação, devendo a parte 

interessada acompanhar o pagamento pelo site do TJMT - DEPÓSITOS 

JUDICIAIS - CONSULTA PÚBLICA DE ALVARÁ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 274327 Nr: 12643-06.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP, 

MARCOS VINICIUS COLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO FANHANI 

ALVES - OAB:17046-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, QUE intimo A PARTE AUTORA, por seu advogado, para, 

no prazo legal, querendo, apresentar impugnação à contestação juntada 

às fls. 112/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 88991 Nr: 6366-86.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VIDAL DA COSTA, MARIA VALDETE 

DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 Certifico, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que o executado devidamente intimado (DJE 

n° 10144, f. 256v), deixou decorrer o prazo “in albis”. Certifico, por fim, 

que INTIMO a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar e requerer o que entender de direito, bem como dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 196553 Nr: 18279-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 
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Provimento 056/07–CGJ/MT, que o executado foi devidamente intimado da 

penhora (f. 105v). Certifico, por fim, que INTIMO o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito, bem como dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 279342 Nr: 15582-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE REGINA TRIERWEILER ZUBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934, ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES - OAB:24198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO conforme autorizada pelo Provimento 56/07 – CGJMT e, nos 

termos da decisão de f. 37, encaminho os autos à expedição de matéria 

para imprensa a fim de intimar o advogado do autor, para, no prazo de 05 

(cinco) dias enviar, via e-mail: snp.2civel@tjmt.jus.br o RESUMO da petição 

inicial, em documento formato Word, para expedir o edital de citação, EM 

CONFORMIDADE COM O ART. 92 § 1º, DO REGIME INTERNO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INFORMANDO ESTA ESCRIVANIA DO ENVIO; bem 

como, para que no mesmo prazo promova o recolhimento de diligência de 

oficial de justiça para a expedição de mandado de citação ao confinante 

que não tem seu endereço atendido pelo serviço de entrega de 

correspondência dos Correios.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009458-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI ZANOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇAO VOLUNTÁRIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 15 

(quinze) DIAS AUTOS N.º 1009458-06.2017.8.11.0015 ESPÉCIE: 

Retificação de nome PARTE REQUERENTE: NELSI ZANOLI ADVOGADO: 

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH FINALIDADE: CIENTIFICAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial 

acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em 

resumo, bem como do respeitável despacho proferido pelo juízo. RESUMO 

DA INICIAL: “A requerente alega que desde criança seu nome tem sido 

motivo de aborrecimento, chacota e exposição ao ridículo, motivador de 

constrangimentos frequentes, como a comparação por semelhança com o 

nome de um medicamento para piolho, além de ser chamada de “Nelso” 

pelos colegas, de forma jocosa. Alega ainda ser diariamente confundida 

com homem na instituição bancária onde trabalha há 28 anos, ao ser 

chamada para atendimento médico, em escritórios, ao telefone, embarque 

de aeroportos, recebimento de e-mails e correspondências de seu próprio 

empregador, tendo que se justificar que não se trata de nome masculino e 

que não há erro em sua documentação, em razão de seu prenome não 

identificar seu gênero sexual. Por estas razões, após anos sofrendo tais 

constrangimentos, tomou coragem de pleitear em juízo a alteração do 

nome, acrescentando um nome definitivamente feminino na frente de seu 

nome de registro, esperando que tenha reconhecido o direito de ter em 

seus documentos oficiais um nome de fato feminino passando a se 

chamar Jaqueline Nélsi Zanoli.”. DECISÃO/DESPACHO: Defiro os pedidos 

ministeriais formulados em 02.10.2017 (Doc. Id. 10112341) e determino a 

citação de eventuais terceiros interessados, nos termos dos arts. 256, I[1] 

e 721, do CPC. Após, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 06 de abril de 2018. Mario Augusto 

Machado. Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Viviane de Oliveira Moliani, Técnica Judiciária, digitei. Sinop - MT, 9 de 

abril de 2018. Mari Teresinha Nogueira Gestora Judiciária - Autorizada pelo 

Prov. n° 56/2007-CGJ Sede do Juízo e Informações: Praça dos Três 

Poderes, 175 - Bairro: Centro - Cidade: Sinop-MT - Cep:78.550-138 - Fone: 

(66) 3520-3800 – ramal: 202 – e-mail: snp.2civel@tjmt.jus.br.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002357-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR COLOMBO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002357-78.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

VALMIR COLOMBO Vistos, etc... Em que pese a divergência que existia 

antigamente acerca da necessidade ou não do pagamento da integralidade 

do contrato para a purgação da mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao 

julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS, firmou entendimento 

de que “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária”. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 

52, § 2º assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total 

ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos. Por essas razões, entendo pertinente o pagamento das 

parcelas vincendas com o abatimento dos juros remuneratórios 

contratados. Nesse sentido é a jurisprudência, veja-se: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1- O pagamento antecipado da dívida 

enseja a redução proporcional dos juros, de acordo com determinação 

contida no Código de Defesa do Consumidor, sendo que o adimplemento 

substancial do débito justifica o posicionamento adotado pelo julgador ao 

manter a posse do bem financiado em poder do devedor, com a extinção 

do feito, estando quitada a integralidade da dívida, com o pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, mormente quando este aspecto da 

questão está acobertado pela preclusão, por não ter a parte se insurgido 

a respeito em tempo hábil. Agravo regimental improvido. (TJGO; AC 

0185316-19.2014.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Carlos Escher; DJGO 08/10/2015; Pág. 278) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão. Veículo. Purga da 

mora. Total da dívida. Honorários. Parcela não contemplada pelo 

Decreto-Lei nº 511/1969 na redação da Lei nº 10.931/2004. Ausência de 

discriminação da dívida. Efeito ativo concedido. Determinação de 

devolução do bem. Vencimento antecipado da dívida. Possibilidade. 

Redução proporcional dos juros e acréscimos. Imperatividade. Art. 52, § 

2º, do CDC e art. 1426 do CC. Agravo de instrumento conhecido e provido. 

Decisão unânime. O STJ sacramentou no RESP repetitivo nº 14185931 que 

nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. Entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. , sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária. Porém, não restou decidido a respeito da redução proporcional 

dos juros e acréscimos quando ocorre o pagamento antecipado da dívida. 

Assim, harmonizando a jurisprudência do STJ com os ditames legais, uma 

vez que ocorra o inadimplemento do devedor, a dívida vence de forma 

antecipada, mas deve haver a redução dos juros e acréscimos sob pena 

de enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual deve 

apresentar, com a sua vestibular de busca e apreensão, o cálculo da 

dívida já abatidos os juros futuros e devidamente reduzidos todos os 
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acréscimos imputados no capital de forma proporcional, pois fazer 

diferente é possibilitar uma promoção ao inverso para que o consumidor 

compre um veículo e pague dois. (TJSE; AI 201400818696; Ac. 

14634/2014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de 

A. Lima; DJSE 19/09/2014) Diante disso, intime-se o banco/autor para que, 

no prazo de 15 dias, apresente os cálculos, na forma como aqui 

determinado, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa, bem como 

para que emende a inicial, atribuindo novo valor à causa, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002038-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA OAB - MT8064/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEKTRON - CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002038-13.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REQUERIDO: ELEKTRON - CONSTRUCOES ELETRICAS 

LTDA - EPP Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a guia 

referente às custas e taxas processuais (Doc. Id. 12287106), foi recolhida 

de forma equivocada. Deste modo, intime-se a Exequente para que, no 

prazo de 30 dias, efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao 

presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, bem 

como regularize a sua representação processual, juntando procuração 

outorgada por quem detêm poderes, sob pena de devolução da presente 

missiva ao juiz de origem. Havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos para verificação dos requisitos e recebimento da inicial. Caso 

contrário, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001516-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. H. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001516-83.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: DIOGO 

AUGUSTO HEINZ Vistos, etc... Renove-se a intimação do autor para que, 

no prazo de 15 dias, cumpra a decisão de ID. 12158926, apresentando os 

cálculos das parcelas vincendas com o abatimento dos juros 

remuneratórios, tendo em vista a liquidação antecipada do débito, sob 

pena de indeferimento da inicial. Quedando-se inerte, intime-se 

pessoalmente o representante legal do autor, consignando as mesmas 

advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001330-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBERTO FERREIRA DORNELLES (EXECUTADO)

ADILSON JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

KARLA PEDROSO JACINTO (EXECUTADO)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (EXECUTADO)

ERICA LUCIA DANELLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001330-60.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: BERTUOL 

INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA EXECUTADO: ERICA LUCIA DANELLI, 

ADILSON JACINTO DA SILVA, KARLA PEDROSO JACINTO, FELISBERTO 

FERREIRA DORNELLES, VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES Vistos, 

etc... Trata-se de ação de execução para entrega de coisa ajuizada por 

Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda em face de Erica Lucia Danelli e 

outros. Antes da citação dos Executados, a Exequente, por petição de ID. 

12455576, requereu a desistência da ação. Diante disso, e considerando 

que os Executados sequer foram citados, homologo por sentença o 

pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pela Exequente. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005832-76.2017.8.11.0015

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:

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005832-76.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI Vistos, 

etc... Intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal do Exequente, consignando as mesmas advertências. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120177 Nr: 12622-74.2009.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADI FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Intimar o advogado do autor Dr. RICARDO NEVES COSTA para que no 

prazo de dez dias comprove nos autos a publicação do edital de 

intimação, expedido às fls. 167/168, em data de 31/08/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119320 Nr: 11655-29.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMAR SOARES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 
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interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121447 Nr: 621-23.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARA ZAINA FERREIRA STRAGLIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210612 Nr: 11482-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP, MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, AGROPECUÁRIA MANDALA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11482-29.2014

Vistos, etc.

Intime-se o Sr. Administrador Judicial para que se manifeste quanto ao não 

pagamento de parte da dívida da empresa Distribuidora de Molas Mato 

Grosso.

Nos termos da LRE, art. 56, não tendo havido objeção de qualquer credor 

ao Plano de Recuperação, não há que se falar em convocação da 

Assembleia Geral de Credores.

Sobre a petição de fls. 6.093/6.094, 6.125 e 6.177, digam as recuperandas 

em cinco dias, o mesmo devendo fazer o Administrador Judicial.

Também deve o Sr. Administrador manifestar sobre as alterações 

contratuais a que se referem as petições de fls. 6.512 /6.513.

No que concerne ao pedido de fls. 6.560/6.566, onde se requer expedição 

de ofício ao juízo da 4ª Vara Cível de Sinop, dando-lhe ciência da 

impossibilidade de cumprimento da liminar deferida nos autos nº 

0014007-47.2015, ação de busca e apreensão, este Magistrado já teve 

oportunidade de se manifestar com relação às garantias não abrangidas 

pela recuperação judicial, fls. 5.193/5.195, além do que a ação foi dirigida 

contra o sócio Douglas Martins Paes de Barros, não havendo que se falar 

em suspensão da ação.

Com relação ao pedido de fls. 6.355/6.364, pelo que se extrai da leitura da 

peça, as dívidas constantes nos órgãos de proteção ao crédito não se 

submetem a recuperação judicial, além do que o período de blindagem há 

muito se esvaiu.

Cumpridas essas diligências, dê-se nova vista ao M.P., e não havendo 

mais nenhuma irregularidade a ser sanada, façam-me os autos cls. para 

encerramento da recuperação judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 290700 Nr: 2736-70.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE JESUS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE OLIVEIRA 

PENTEADO - OAB:18125

 Intimar o advogado do requerido Dr. GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS, de 

que fora designado o dia 15/05/2018, às 15:00 horas para a realização da 

audiência de tentativa de conciliação, à realizar-se neste juízo, situada no 

Fórum da Comarca de Sinop - MT, Praça dos Três Poderes, 175, Centro, 

em Sinop - MT, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122885 Nr: 2051-10.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA, INGOMAR 

ILSON MATTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA para que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a certidão de fls. 186, ante a não realização de 

penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120097 Nr: 12287-55.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA FAQUIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TEODATA LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT/12.983, CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - OAB:12998, SUSAN 

MICHELLY COELHO FERNANDES - OAB:MT/12771

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128395 Nr: 7610-45.2010.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 449 de 566



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LZH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156647 Nr: 3709-35.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA APARECIDA AMARAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, MOTO 

IDEAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120667 Nr: 12939-72.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO LIMA DA SOLIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:MT/3.524 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 151283 Nr: 12386-88.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 155082 Nr: 2644-05.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(SHOP TIME), BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO - 

OAB:OAB/MT14.511, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159755 Nr: 7081-89.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. D. J. ALVES OXIGÊNIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A, RODRIGO RIBAS COUTO - OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85.028 OAB/SP, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18.563 

MT, OLIVAL MARIANO PONTES JUNIOR - OAB:227.499 SP

 Processo nº
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 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108960 Nr: 1255-53.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA ROSA, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973/SP, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150676 Nr: 11799-66.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRINVEST BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANDRÉ QUAINI, CRISTIANO JOSÉ 

QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, GILBERTO LOPES THEODORO - OAB:139970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156946 Nr: 4035-92.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO DAVIES, ESTANISLAU ADÃO HINTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU ADÃO HINTZ, JOÃO ALBERTO 

DAVIES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108704 Nr: 1065-90.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/ 11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT/ 

9.761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146977-OAB/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 153212 Nr: 1247-08.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER GONÇALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 123336 Nr: 2526-63.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO TEIXEIRA, GILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108180 Nr: 542-78.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLER DA COSTA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:MT/6.894

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 129461 Nr: 8676-60.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ZANOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPRINGER CARRIER LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:46582/RS

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 312166 Nr: 15876-74.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE VERDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, RENATO DAVID PRANTE, 

REONILDE DANIEL PRANTE, LUCIANE PRANTE CHIARELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591/MT

 Intimar o autor, advogado em causa própria Dr. VALDIR MIQUELIN para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 32, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 249948 Nr: 18283-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO BARRILENSE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE COMPENSADOS SÃO JOSÉ 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT, WALTER CARVALHO DA 

ROCHA - OAB:OAB/RS 27.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Intimar o advogado do autor Dr. LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de intimação, no bairro Jardim Umuarama, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 296318 Nr: 6151-61.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FABRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL RODRIGUES PEDRO, JOSE MARCOS 

RIEKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. CARLOR HUMBERTO DE OLIVEIRA 

JUNIOR para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de citação, no bairro Maria Vindilina, devendo para tanto recolher 

a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 298427 Nr: 7433-37.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC.SORRISO -SICREDI CELEIRO DO MT-CREDISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BENEDITO DA SILVA MERCADO - ME, 

LUIZ BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação, nos 

bairros Setor Comercial (02) e Florais da Amazônia (01), devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 283627 Nr: 18080-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANDRÉ QUAINI, CRISTIANO JOSÉ 

QUAINI, MARISTELA INES KUFFEL QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. MARCO AURELIO PIACENTINI para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 440, ante a 

não citação dos requeridos, sob pena de devolução da presente 

deprecata ao juízo de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 311994 Nr: 15784-96.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASCARELLO COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, RODRIGO MASCARELLO, MABEL APARECIDA 

FOLETO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RODRIGO MISCHIATTI para que no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito acerca 

da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 49, que poderá ser 

acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 288132 Nr: 1188-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ANTÔNIO LIESENFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 23, que 

poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 282379 Nr: 17278-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 17278-30.2016

Vistos, etc...

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

Após, intime-se o embargante para que no prazo de 15 dias, efetue o 

pagamento da multa fixada na decisão de fls. 147/148.

Observe a Srª Gestora o art. 77, § 3º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 174602 Nr: 10063-42.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP

 Processo nº 10063-42.2012

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 255387 Nr: 1069-83.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEROSO JOSE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1069-83.2016

Vistos, etc...

Por petição de fls. 80, o Autor requereu a devolução da carta precatória, 

tendo em vista que o bem não foi localizado.

Deste modo, determino o arquivamento da presente ação com as cautelas 

de estilo.

 Oficie-se ao juízo Deprecante, cientificando-o que o bem não foi 

encontrado, conforme certidões de fls. 54 e 71.

 Às Providências.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 127639 Nr: 6853-51.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES A'S MADEIRAS LTDA, NELSON AMERICO 

ABEGG, TEREZINHA PEREIRA ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195-A/MT, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Processo nº 6853-51.2010

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 107 e 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou a Executada requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 252357 Nr: 19552-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN EDWARD BACHINSKI, LEONIR FELIPE 

BACHINSKI, NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI, ELOI DOMINGOS 

BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do Exequente Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de penhora, remoção, avaliação e intimação, sendo 01 diligência 

no bairro São Cristovão e 03 no bairro Jardim Maringá, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 263555 Nr: 5726-68.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA., NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LANOT HOLSBACH - 

OAB:OAB/MT 20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089-A-MT, 

SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 

23.748, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Processo nº 5726-68.2016

Vistos, etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam 

sobre a possibilidade de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 317010 Nr: 949-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA, 

ELIETTI CARDENA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos do art. 268 do CPC.

Observe-se e cumpram-se os arts. 393 e 1.210 e seguintes da 

CNGCGJ/MT.

Promova-se a anotação dos advogados dos réus, para futuras 

intimações.

Após, cumprido o objeto da precatória determino a devolução da presente 

ao juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158826 Nr: 6073-77.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES DA SILVA, ROGER HELLER DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MARTINS & MARTINS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:DF/29.208, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-A/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - 

OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, condenando o Autor nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), ficando sua cobrança suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC, eis que beneficiários da justiça gratuita (fls. 31).Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 06 de 

abril de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 107409 Nr: 14433-06.2008.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO TERUO KASSAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clodoaldo Antonio Baía Herani - 

OAB:13.288, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A-MT, WALDIR 

ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10.767 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT, ULISSES 

DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Intimar a advogada do requerido Dra. LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA para que no prazo de 3 (três) dias, diga se seu constituinte 

comparecerá a audiência designada independente de intimação, tendo em 

vista que a carta de intimação, retornou por duas vezes sem o devido 

recebimento, com a informação da EBCT "não existe o numero" (fls.234 e 

251vº), sob pena de ser aplicado o disposto no art. 274, § único do CPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158140 Nr: 5307-24.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA H. M. LTDA - EPP, MARIO ANTONIO 

CANAVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº

 Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem se possuem 

interesse na realização de audiência de conciliação.

Havendo interesse de ambas as partes, façam-me os autos conclusos 

para designação de audiência, caso contrário, permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop, 04 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001040-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE NOELI CORREA DORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001040-45.2018.8.11.0015 AUTOR: HENRIQUE NOELI 

CORREA DORTE RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc... Trata-se de ação revisional de contrato com 

pedido de tutela de urgência que Henrique Noeli Correa Dorte move contra 

BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento em razão da 

suposta existência de irregularidades no contrato entabulado entre as 

partes, razão pela qual busca a tutela deste juízo no sentido de depositar 

mensalmente o valor das parcelas que entende incontroverso. É o sucinto 

relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Analisando o contrato nº 236514984, doc. ID 11759043, 

verifico que o requerente tomou emprestada a quantia de R$ 11.028,48, se 

comprometendo ao pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 

528,00, o que totaliza R$ 25.344,00, ou seja, a quantia original acrescida 

de 129,80 % de juros, o que resulta em um juro mensal de 2,70 %, 

portanto dentro da média de mercado, já que se trata de empréstimo 

pessoal sem qualquer garantia, e como as parcelas são fixas, não há que 

se falar em capitalização de juros. Pelo que se vislumbra dos autos, pelo 

menos no que se refere às taxas de juros e a forma como são aplicados, 

inexistem irregularidades no contrato a ensejar o deferimento do pedido de 

tutela antecipada. Ora, a ação é dirigida contra a BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento economicamente forte e estabilizada 

no mercado financeiro, portanto, em caso de procedência desta demanda, 

o banco requerido terá condições de devolver qualquer quantia paga a 

maior. Por fim, saliento que o banco/requerido não irá negativar o nome do 

autor caso ele continue pagando as parcelas em dia, e se o fizer, nada 

impede o autor de pleitear a indenização e a tutela de urgência em ação 

conexa. Pelo exposto, inexistindo elementos nos autos “que evidenciem a 

probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”, requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de 

tutela antecipada pleiteado na exordial. Defiro ao autor os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita. Cite-se a ré para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 20/06/2018, às 

13:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC, sob pena de revelia art. 

344 CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do 

CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001359-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001359-47.2017.8.11.0015 AUTOR: EDILSON 

TEIXEIRA DA SILVA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Vistos, etc. Com fundamento no art. 98, § 6º do CPC, defiro 

o pedido de ID 11522471, e consequentemente concedo ao autor o direito 

ao parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira em cinco dias e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes. Intime-se o autor para que proceda ao pagamento 

das custas processuais, em seis parcelas mensais e sucessivas, 

vencendo-se a primeira em cinco dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Trata-se de “ação revisional de contrato c.c. declaratória de 

nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição indébito “com pedido de 

tutela provisória de urgência” que Edilson Teixeira da Silva move contra 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Do Vale Do 

Juruena – Sicredi, ao fundamento de que possui diversos contratos 

firmados com o requerido, os quais possuem uma série de “ilegalidades e 

abusos”, tais como juros abusivos e cobranças ilegais, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo a fim de seja suspensa a exigibilidade das 

parcelas dos contratos, bem como que seu nome seja excluído do rol de 

inadimplentes do SERASA, SPC e Central de Riscos do BACEN. Ocorre 

que o próprio autor afirma na inicial que “diante da falta de documentação, 

na presente conjuntura, se torna impossível e inviável a apresentação de 

cálculos, e ou diferenças, pois a autora, não se encontra de posse de 

todas as documentações necessárias, para a devida apuração. Em sendo 

assim, se requer que seja, aplicado ao presente feito, o rito ordinário, 

renunciando os ritos específicos, quanto a matéria de um modo geral, 

acatando assim, a cumulação de pedidos. Conforme já exposto e 

requerido na exordial em apreço. Determinando a COOPERATIVA réu, que 

traga toda a movimentação bancaria realizada pela autora junto ao banco 

réu, desde a abertura da conta corrente da autora, até a presente data, 

para a devida apuração da taxas aplicadas, e os eventuais ilegalidades 

praticadas pela Cooperativa réu”. Assim, considerando a inexistência de 

documentos que evidenciem a série de ilegalidades e abusos 

supostamente cometidos pela requerida, indefiro o pedido de tutela de 

urgência, eis que ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. 

Cite-se a requerida para integrar a relação processual, intimando-a para 

que traga aos autos, no prazo de defesa, cópia de todos os contratos 

firmados com o autor, bem como toda a respectiva movimentação bancária 

desde a celebração dos contratos até a presente data, sob pena de 

admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar, salvo os casos previstos nos incisos do art. 404 do 

C.P.C. Designo audiência de conciliação para o dia 20/06/2018, às 15:00 

horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, devendo 

as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo 

CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º 
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do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC, sob pena de revelia art. 

344 CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do 

CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003215-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARQUES RICARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003215-12.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: ANDREIA 

MARQUES RICARDO Vistos, etc... Tendo em vista que os presentes autos 

tem conexão com os autos código Apolo nº 210612, em trâmite neste 

Juízo, distribuídos fisicamente, bem como, considerando que o Processo 

Judicial Eletrônico-PJE não disponibiliza qualquer ferramenta a fim de 

apensar processo virtual ao processo físico, determino a Sra. Gestora 

que proceda à materialização do presente incidente, com o registro junto 

ao cartório distribuidor desta Comarca, para posterior apensamento aos 

autos Cód. 210612. Após, arquivem-se o processo eletrônico e 

retornem-me conclusos o físico. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003033-26.2018.8.11.0015 Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não comprovou o requerimento do pagamento 

do seguro DPVAT através da via administrativa, sendo este requisito para 

pleitear na via judicial eventual cobrança de valores devidos pela 

seguradora. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. 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)”. 2. “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” (Súmula 257/STJ).” (Ap 

22022/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF). O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757)”. (Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017). Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, comprovando que requereu, através 

da via administrativa, o pagamento do seguro DPVAT; sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002157-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA PEREIRA AMARAL (EXECUTADO)

VANDA PEREIRA AMARAL 88945413120 (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$ (depende do local 

onde deve ser cumprido o mandado) referente DUAS 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, 9 de abril de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012139-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO SCHNEIDER (EXECUTADO)

ALBERTO SHNEIDER (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$310,00 referente 
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diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação no endereço informado (ID 11757524), 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, 9 de abril de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013752-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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$42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de busca, apreensão e 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, 9 

de abril de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002816-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PESSOA SOUSA OAB - MG88465 (ADVOGADO)

VALERIA FERREIRA DO VAL DOMINGUES PESSOA OAB - MG98185 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002816-80.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002854-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO WALZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002854-92.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003039-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO COSTA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003039-33.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003072-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003072-91.2016.8.11.0015 Tendo em vista que não 

foram observadas as formalidades legais para a realização da citação do 
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requerido, declaro nula a citação realizada no ID 4694995. Desta forma, 

cite-se o requerido, conforme determinado na decisão de ID 4474127. 

Ademais, promova-se a baixa da restrição de ID 4502636, uma vez que o 

veiculo objeto da ação foi apreendido. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 246274 Nr: 16023-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CARVALHO MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROBERTODE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O requerido, embora tenha sido citado, deixou de contestar o pedido no 

prazo legal. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, 

independente de sua intimação quanto aos atos processuais.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, indicando com objetividade e 

justificando a sua pertinência, bem como, para aditar a inicial, deduzindo o 

pedido principal.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168522 Nr: 3492-55.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO NUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Defiro o pedido de dilação de prazo, pelo período de 30 (trinta) dias, para 

que o requerido apresente documento original nos autos.

 Após, cumpra-se a decisão anterior.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200602 Nr: 3244-21.2014.811.0015

 AÇÃO: 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(S) REQUERIDA(S): RENERS BASSALOBRE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de RENERS BASSALOBRE 

SOARES DA SILVA, alegando ser credor fiduciário da requerida e que 

esta se encontra em mora; requerendo, por fim, a busca e apreensão do 

objeto do contrato. Com a inicial, vieram os devidos documentos. As fls. 

77, foi intimada a parte autora para comprovar a mora do requerido. As fls. 

80, a parte autora se manifestou, requerendo dilação de prazo. Após, as 

fls. 84, a parte autora não cumpriu o determinado. DECIDO. Nas dívidas 

garantidas por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento 

do prazo para pagamento. No entanto, o artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei 

n.º 911/69, condiciona a busca e apreensão do bem à comprovação da 

mora, admitindo que esta se dê via carta registrada, consoante se pode 

inferir do § 2.º, do artigo 2.º, do referido diploma legal. (...) Para o 

acolhimento de ação de busca e apreensão, não basta o simples 

inadimplemento contratual do devedor, sendo indispensável a 

comprovação da mora. É pacífico na jurisprudência que, para a 

constituição em mora, não é necessário provar que a notificação foi 

pessoalmente recebida pelo devedor, bastando que seja enviada ao local 

mencionado no contrato. No entanto, o que ocorreu neste caso, é que a 

notificação extrajudicial foi enviada para endereço divergente do endereço 

correspondente ao contrato. Após, intimada para comprovar a mora (fls. 

77/79), a parte autora deixou transcorrer o prazo sem efetuar a diligência. 

Nestas circunstâncias, não comprovada a regular constituição em mora do 

devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a extinção da 

ação é medida que se impõe. A propósito: (...) Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento de mérito. Decorrido o prazo recursal, pagas 

as custas processuais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96079 Nr: 3144-76.2008.811.0015

 AÇÃO: 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, ELIDA PEREIRA JERÔNIMO - 

OAB:MT-10.323, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT 9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente, PESSOALMENTE e POR SEU ADVOGADO, a dar 

andamento no feito, efetuando o preparo para que a citação seja feita por 

Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 253728 Nr: 43-50.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCÍLIO CARDOSO DE FARIA, MARIA ALICE DE 

LEMOS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Intimem-se os demais herdeiros, qualificados às fls. 562, sobre o 

interesse em se habilitar no feito.

Após, cite-se a requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, nos termos do art. 690, “caput”, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 200602 Nr: 3244-21.2014.811.0015

 AÇÃO: 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(S) REQUERIDA(S): RENERS BASSALOBRE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de RENERS BASSALOBRE 

SOARES DA SILVA, alegando ser credor fiduciário da requerida e que 

esta se encontra em mora; requerendo, por fim, a busca e apreensão do 

objeto do contrato. Com a inicial, vieram os devidos documentos. As fls. 

77, foi intimada a parte autora para comprovar a mora do requerido. As fls. 

80, a parte autora se manifestou, requerendo dilação de prazo. Após, as 
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fls. 84, a parte autora não cumpriu o determinado. DECIDO. Nas dívidas 

garantidas por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento 

do prazo para pagamento. No entanto, o artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei 

n.º 911/69, condiciona a busca e apreensão do bem à comprovação da 

mora, admitindo que esta se dê via carta registrada, consoante se pode 

inferir do § 2.º, do artigo 2.º, do referido diploma legal. (...) Para o 

acolhimento de ação de busca e apreensão, não basta o simples 

inadimplemento contratual do devedor, sendo indispensável a 

comprovação da mora. É pacífico na jurisprudência que, para a 

constituição em mora, não é necessário provar que a notificação foi 

pessoalmente recebida pelo devedor, bastando que seja enviada ao local 

mencionado no contrato. No entanto, o que ocorreu neste caso, é que a 

notificação extrajudicial foi enviada para endereço divergente do endereço 

correspondente ao contrato. Após, intimada para comprovar a mora (fls. 

77/79), a parte autora deixou transcorrer o prazo sem efetuar a diligência. 

Nestas circunstâncias, não comprovada a regular constituição em mora do 

devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a extinção da 

ação é medida que se impõe. A propósito: (...) Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento de mérito. Decorrido o prazo recursal, pagas 

as custas processuais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242877 Nr: 13872-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAL IND. E COM. DE MAD. LTDA, GILMAR ANTONIO 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Trata-se de AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS proposta por BERGAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA E ANTONIO GABRIEL em 

face de BANCO ITAÚ S/A, na qual pretendem a restauração dos autos de 

execução nº. 562-26.1996.811.0015, Código nº. 930, movido pelo 

requerido em face dos requerentes. Alegaram que, em 18/07/2014, a 

advogada Viviane Meira Ferreira Rodrigues procedeu a carga rápida do 

referido processo e não o devolveu à secretaria, embora intimada em 

18/09/2015. Aduziram que entraram em contato com a mencionada 

causídica, oportunidade em que esta informou que procedeu a devolução 

dos autos na mesma data da supracitada carga, tendo se mostrado 

surpresa com a intimação da secretaria. Estenderam afirmando que restou 

demonstrada a boa-fé dos requerentes, haja vista que colacionaram 

várias cópias das peças extraviadas para recompor o processo. Diante 

de tais fatos, pugnaram pela restauração dos autos de execução de nº. 

562-26.1996.811.0015 (Código nº. 930), com o consequente 

prosseguimento do feito. Com a inicial, vieram os documentos de 

fls.10/133.

Devidamente citado (fls.138), o requerido apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, inépcia da petição inicial, por ausência de 

preenchimentos dos requisitos do artigo 1.064 do CPC/1973 e falta de 

documentos essenciais para a propositura da demanda. No mérito, 

sustentou ser credor da importância líquida, certa e exigível representada 

pelo contrato de nº. 05403881-5, entabulado entre as partes, tendo 

ajuizado ação de execução em face dos requerentes para recebimento do 

referido crédito, oportunidade em que estes apresentaram embargos à 

execução, os quais foram sentenciados em 24/09/2012. Aduziu que 

apresentou recurso de apelação em face do decisum proferido nos 

embargos de execução, tendo os requerentes sido intimados a 

apresentarem contrarrazões de apelação, momento em que a advogada 

Dra. Viviane Meira Ferreira Rodrigues realizou a carga do processo 

(18/07/2014) e não procedeu com a devida devolução. Pugnou pela 

intimação da referida advogada para que prestar esclarecimentos acerca 

do extravio dos autos. Relatou que os requerentes, em momento algum, 

formularam requerimento administrativo para a apresentação das cópias 

dos autos que detinha em seu poder, devendo a presente demanda ser 

julgada totalmente improcedente. Juntou os documentos de fls. 

144-v/173-v.

Os requerentes, às fls.189/195, apresentaram impugnação à contestação, 

refutando os argumentos da defesa.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO:

Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do inciso I, do artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de 

direito, a prova documental acostada aos autos é suficiente para o 

deslinde da causa.

I – DA PRELIMINAR:

Denota-se que o requerido alegou, em sede de contestação, inépcia da 

petição inicial, sob o argumento de que os requerentes não comprovaram 

os preenchimentos dos requisitos elencados no artigo 1.064 do CPC/1973, 

bem como deixaram de apresentar documentos essenciais para 

propositura da presente demanda.

Sobre o tema, é cediço que, considera-se inepta a petição inicial quando 

lhe faltar pedido ou causa de pedir; quando da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; quando o pedido for juridicamente 

impossível; ou, ainda, quando contiver pedidos incompatíveis entre si 

(art.330, §1º, do CPC/2015).

Outrossim, cumpre ressaltar que o artigo 1.064 do Código de Processo 

Civil de 1973, vigente à época, estabelecia que para a propositura de 

demanda de restauração de autos, o requerente deverá:

“Art. 1.064. Na petição inicial declarará a parte o estado da causa ao 

tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I - certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório 

por onde haja corrido o processo;

II - cópia dos requerimentos que dirigiu ao juiz;

III - quaisquer outros documentos que facilitem a restauração”.

No ponto, denota-se que não assiste razão ao requerido, porquanto os 

requerentes colacionaram nos autos as cópias de documentos que 

instruíram o processo original e que estavam em seu poder. Além disso, 

por meio da certidão de fls. 04, aportada nos autos em apenso – Código 

nº. 242496, restou comprovado o desaparecimento do processo de 

execução nº. 562-26.1996.811.0015, Código nº. 930. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - RESTAURAÇÃO DE AUTOS - I. AGRAVO 

INTERNO QUE PRETENDE MODIFICAR A DECISÃO QUE RECEBEU 

RECURSO DE APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO - MEDIDA INÓCUA NESTA 

ETAPA PROCESSUAL - RECURSO PREJUDICADO - II. PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRESENTES NO 

ART. 1.064 DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRELIMINAR REJEITADA - 

III. NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR - MATÉRIAS JÁ 

DISCUTIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE FOI DESPROVIDO - 

DECISÃO VÁLIDA - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA. I. Como a análise 

do agravo retido só ocorre por ocasião do julgamento da apelação, 

entende-se ser inócua neste momento processual a discussão sobre os 

efeitos de recebimento da apelação, sendo que eventual retirada do efeito 

suspensivo não traria qualquer efeito prático. II. Deve ser rejeitada a 

preliminar de inépcia da petição inicial de restauração de autos que 

cumpre as exigências constantes no art. 1.064 do CPC/73, tendo em vista 

que há pedido e causa de pedir, bem como que da narração dos fatos 

decorre logicamente a conclusão e não se trata de pedido juridicamente 

impossível ou incompatível com outro. III. As questões que já foram objeto 

de recurso de agravo de instrumento não podem ser novamente 

apreciadas em sede de apelação, sob pena de ofensa ao instituto da 

preclusão e à segurança jurídica”. (TJ-MG - AC: 10301130069711007 MG, 

Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 03/11/2016, 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2016).

Desta feita, não há se falar em inépcia da inicial, razão pela qual rejeito a 

preliminar aventada pelo requerido.

II – DO MÉRITO:

Trata-se de ação de restauração dos autos de execução nº. 

562-26.1996.811.0015, Código nº. 930, ajuizada pelo Banco Itaú S/A em 

face de Bergal Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e Gilmar Antônio 

Gabriel, cujo processo foi extraviado após ser conferida carga a 

advogada.

No ponto, insta salientar que a restauração tem por finalidade recompor 

atos e termos do processo e proporcionar a retomada do andamento do 

feito paralisado em razão do extravio dos respectivos autos, em 

observância aos artigos 712 a 718 do Código de Processo Civil de 20115 

(arts.1.063 a 1.069 do CPC/1973).
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Outrossim, vale consignar que, no tramite da demanda de restauração, 

somente é possível a discussão acerca da restauração, não sendo viável 

o debate de questões relativas ao mérito da causa principal. Nesse 

sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Sem os autos, nenhum efeito do processo pode ser obtido pela parte, 

pois são eles a prova e o instrumento da relação processual. Daí a 

necessidade de proteger os autos e de recompô-los quando se extraviam 

ou são destruídos. Na verdade, o seu desaparecimento acarreta uma 

interrupção do processo, diante da impossibilidade material de prosseguir 

na causa. Como motivo de força maior, o extravio, enquanto não 

superado, acarretará a suspensão do processo, nos termos do art. 265, 

nº V. Esse impasse, a lei tenta evitar ou solucionar, de duas maneiras: 

instituindo os autos suplementares (art. 159) e prevendo uma ação 

especial para restauração de autos (arts. 1.063 a 1.069). [...] Inexistindo 

os suplementares, ou tendo também eles se perdido como os originais, o 

remédio legal posto à disposição das partes é a restauração de autos, que 

vem a ser um procedimento especial contencioso tendente a recompor os 

atos e termos do processo e a propiciar a retomada do curso do feito 

paralisado em razão do desaparecimento dos respectivo autos” ( Curso 

de direito processual civil . 32. ed. v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 

303).

Com tais considerações, a alegação do requerido de que não houve 

requerimento administrativo prévio, formulado pelos requerentes, com o 

intuito de que o banco requerido pudesse providenciar as cópias das 

petições e documentos que detinha em seu poder não merece prosperar, 

porquanto não se trata de requisito para a propositura da demanda de 

restauração de autos, conforme disposto no artigo 713 do CPC/2015 

(1.064 do CPC/73).

Do mesmo modo, não merece prosperar o pleito de intimação da causídica 

Dra. Viviane Meira Ferreira Rodrigues para prestar esclarecimento acerca 

do extravio da demanda executiva, notadamente porque, de acordo com a 

decisão de fls. 19, proferida no processo em apenso (Cód. 242496), 

foram tomadas as medidas previstas na legislação para a recuperação do 

processo, inclusive com a expedição do mandado de exibição de autos, 

que restou infrutífero. Ademais, foram remetidas cópias dos autos à 

Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público, para eventual 

responsabilização criminal da mencionada advogada.

 Assim, no âmbito administrativo, foram tomadas as providencias legais 

com relação ao desaparecimento do processo. Remanesce, portanto, a 

necessidade de restaurar os autos, a fim de dar prosseguimento ao feito 

executivo. Sobre o tema, extrai-se a lição de Luiz Rodrigues Wambier, 

Flávio Renato Correira de Almeida e Eduardo Talamini:

 "Não interessa aqui a causa do desaparecimento dos autos: se foram 

perdidos, com ou sem culpa do responsável (escrivão, advogado, juiz, 

promotor ou qualquer outro a quem competia a sua guarda); se foram 

destruídos por fato da natureza ou por ato de alguém, ou qualquer outra 

causa. A restauração sempre será possível se os autos originais não 

existem mais, porque o objetivo desse procedimento especial não é apurar 

responsabilidades." (WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flavio Renato 

Correia de; TALAMINI, Eduardo. "Curso Avançado de Processo Civil - 7ª 

Edição - Ed. Revista dos Tribunais, 2006).

Por conseguinte, analisando o caso em apreço, denota-se que os 

requerentes colacionaram cópia da inicial de execução (fls.39/42), cópia 

da nota promissória, da confissão de dívida entabuada entre as partes e 

do demonstrativo de débito (fls. 43/44), os quais embasaram a demanda 

executiva.

Ademais, constam cópias das principais decisões proferidas na ação de 

execução: decisão inicial (fls.13), decisão determinando reforço de 

penhora (fls.57), decisão determinando a penhora online (fls.75/76). 

Ainda, foram apresentadas cópias das intimações e diligências realizadas: 

mandado de citação (fls.47/48), mandado de intimação dos 

requerentes/executados (fls.49 e 33), termo de nomeação de bens à 

penhora (fls.31) e mandado de avaliação (fls.36/37).

Vislumbro, ainda, que o requerido, não obstante tenha contestado a 

presente demanda, também juntou cópias das principais petições 

protocolizadas nos autos de execução (fls.145/173).

Nessa perspectiva, tendo em vista que foram respeitadas todas as 

formalidades legais que regem a restauração de autos, bem como os 

princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo as partes 

apresentado as documentações imbricadas nos autos extraviados, a 

restauração dos autos de ação de execução nº. 562-26.1996.811.0015, 

Código nº. 930 é medida que se impõe. A propósito:

“PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS - REQUISITOS LEGAIS - 

ARTIGO 1.063 E SEGUINTES DO CPC - PROCEDÊNCIA. 1. De acordo com o 

artigo 1.063 e seguintes do Código de Processo Civil, o procedimento 

especial de restauração tem lugar quando houver o comprovado 

desaparecimento dos autos, com o intuito do aproveitamento do processo, 

privilegiando-se os princípios da instrumentalidade e economia 

processuais, sendo que, presentes os requisitos legais, impõe-se a 

restauração pretendida”. (TJMG - Restauração de Autos n. 

1.0024.04.326286-4/005 - Rel. Desª. Teresa Cristina da Cunha Peixoto - 

DJe de 05.06.2012).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR restaurados os autos nº. 562-26.1996.811.0015, Código 

nº. 930, em que é exequente Banco Itaú S/A e são executados Bergal 

Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e Gilmar Antônio Gabriel, cujo 

processo deverá prosseguir nos presentes autos.

Considerando que nenhuma das partes pode ser responsabilizada pelo 

desaparecimento dos autos, já que ocorreu quando o processo estava 

com carga a advogada sem procuração, deixo de condená-las às verbas 

de sucumbência.

Não havendo recursos, certifique-se o transito em julgado da presente 

decisão, devendo este processo prosseguir como demanda executiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154739 Nr: 2537-58.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALMIR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO CICHASESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 Chamo o feito a ordem uma vez que, apesar de não ter sido citado, o 

executado interpôs embargos à execução, de forma que resta suprida a 

citação do executado, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Ademais, compulsando os autos, verifico que, às fls. 52, o Dr. José da 

Silva Araújo Júnior substabeleceu SEM RESERVA de poderes, em favor 

da Dra. Sâmia Roberta Silva Pradela, entretanto, observo que o mesmo 

não possui procuração nos autos.

Desta forma, intime-se a Dra. Sâmia Roberta Silva Pradela para, no prazo 

de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual do executado, 

sob pena de prosseguimento do feito à sua revelia.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 25813 Nr: 3896-58.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA., OSVALDO DA SILVA CORREA NETO, DANIELLE 

MULLER CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:MT-1581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065/MT

 Proceda-se a busca de endereço pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD.

Após, cite-se, de acordo com fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92681 Nr: 10003-45.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO BORGES, LUCIENE GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se a Comarca de Cláudia – MT, solicitando o envio da cópia da 
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certidão de óbito de Vilson Miranda, informando sobre os endereços dos 

herdeiros e sobre a atual fase dos autos n° 1095-90.2011.811.0101 

(54517).

Após, intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 197800 Nr: 843-49.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLUX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELIZE JUSSANA BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:MT - 19063/O, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16035-A, JOSIANE PILATTI - OAB:SC/33611, Maurício Vieira 

Serpa - OAB:MT - 12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 A, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. HUGO FERNANDO 

AMARAL FURTADO - ESTAGIÁRIO

 para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as 

penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 321943 Nr: 4297-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANÁ - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CARLOS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:OAB/PR 33.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de busca e apreensão no endereço de fl. 12, 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.”

 Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta 

precatória será devolvida sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 265753 Nr: 6936-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILÉIA FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA FRANCISCA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante a manifestação das partes, nos termos do art. 3, §3º do CPC, 

designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 14/06/2018, às 

15h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local, sala 40.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214734 Nr: 14733-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIDE PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA OLIARI - 

OAB:16.234/MT

 Em consulta ao site do TRT – 23ª Região constatei que os autos nº 

710-86.2016.5.23.0036, que tramitam pela 1ª Vara do Trabalho desta 

Comarca, foram remetidos ao arquivo definitivo, restando prejudicado o 

pedido de fls. 99/102.

Desta forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar no feito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118146 Nr: 10439-33.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACELY CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 45/49.

Intime-se o executado para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 228248 Nr: 4560-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BACHMANN KOCZINSKI, ALDINO KOCZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ALCIDES 

SCHMIDEL, LUIZ CARLOS PINEZE, HILDEGARD SCHNEIDER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Intime-se o peticionário de fls. 310 para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar a qualidade de inventariante de Salete Bachmann Koczinski.

Após, intime-se a parte adversa para se manifestar, nos termos do art. 

690 do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 213942 Nr: 14124-72.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAYNE LIMA PEREIRA, FABIO LIMA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877-MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454-MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias enviar o resumo da 

petição inicial (padrão word) via e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, para 

expedição do edital de citação do executado FABIO LIMA PEREIRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227025 Nr: 3896-04.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GABRIEL WEISS ALBERTO ME , LUIZ 

GABRIEL WEISS ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 68. Nos termos do art. 921, III c/c §1º do 

CPC, suspendo os autos pelo período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174294 Nr: 9675-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA TISCHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Promova-se a sucessão processual, haja vista que foi comprovado o 

óbito da embargante NORMA TISCHLER (fls. 59) e a qualidade dos 

inventariantes GILSON TISCHLER, ISOLDI MARLE BAST e MARILENE 

NEITZKE (fls. 73/90), no termos do art. 110 c/c 690, ambos do CPC. 

Anote-se na D.R.A..

Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177468 Nr: 13271-34.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA TISCHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÊNUS MARA SOARES DA 

SILVA - OAB:8677/MT

 Promova-se a sucessão processual, haja vista que foi comprovado o 

óbito da embargante NORMA TISCHLER (fls. 59) e a qualidade dos 

inventariantes GILSON TISCHLER, ISOLDI MARLE BAST e MARILENE 

NEITZKE (fls. 73/90), nos termos do art. 110 c/c, art. 690, ambos do CPC. 

Anote-se na D.R.A..

Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando se pretendem a produção de prova oral ou o julgamento do feito 

no estado em que se encontra.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266126 Nr: 7158-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILÉIA FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SOL DE VERÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 Ante a manifestação das partes, nos termos do art. 3°, § 3° do CPC, 

designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 14/06/2018, às 

14h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local, sala 40.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167537 Nr: 2412-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMALDO LAMAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DORÉ, ELOI DOMINGOS BACKINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO 

- OAB:14717-MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 59/65.

Intimem-se os executados para cumprirem a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151498 Nr: 12569-59.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA MARIA BETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente, PESSOALMENTE e POR SEU ADVOGADO, a dar 

andamento no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8594 Nr: 47-88.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NORTE DE MT - 

CREDINORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HIDALGO GIMENEZ, NAIR HIDALGO 

GIMENEZ HASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSE AZEVEDO - 

OAB:9982-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

parte EXECUTADA para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 288 a 301.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199366 Nr: 2101-94.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLÉCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT

 INTIMAÇÃO das partes para em dez dias manifestarem sobre laudo de fls. 

208 a 211.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 183850 Nr: 4892-70.2013.811.0015

 AÇÃO: 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/18473-A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505/SP, JOSÉ 

MARTINS - OAB:OAB/SP 84314, MARCIO F. ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:OAB/MT.15.329, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT/21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

AUTORA para em cinco dias efetuar o preparo da carta precatória a ser 

expedida para Tabaporã-MT, para citação da requerida para respoder ao 

recurso de apelação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013752-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013752-04.2017.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003040-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ZANATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003040-18.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003360-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003360-68.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 463 de 566



de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 

partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo o laudo aos autos, 

designe a Sra. Gestora data para a audiência de tentativa de conciliação, 

a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013899-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENIR SANTOS VIEIRA SOUSA (EXECUTADO)

PAULO LUCIANO SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013899-30.2017.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000611-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO AUGUSTO PETRI (EXECUTADO)

JOSE LOURENTINO PETRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000611-78.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002845-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA SUCUPIRA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002845-33.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por EDUADO ANTUNES 

SEGATO em face de MADEIREIRA SUCUPIRA EIRELI. No ID nº 12592332, o 

exequente pugnou pela desistência da ação, antes mesmo do seu 

recebimento. DECIDO. Verifico que o exequente não comprovou o 

recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 290 do CPC 

estabelece 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” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 
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gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o exequente não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169609 Nr: 4638-34.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDSM, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS, JJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO -MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Chamo o feito à ordem.

1.1. Considerando a revelia do requerido J.J.P. e que as partes não foram 

intimadas para audiência de saneamento e organização do processo, 

cancelo a audiência designada à fl. 71 e, por conseguinte, passo ao 

saneamento do feito.

2. Presentes os pressupostos processuais de existência e validade da 

relação jurídica processual, bem como as condições da ação, declaro o 

processo saneado.

2.1. Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento 

pessoal da representante da parte autora e do(s) réu(s).

2.2. Eventual necessidade da produção de prova pericial será deliberada 

em audiência.

3. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 

2018, às 15h30min.

4. São questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória: a. 

E.M. da S. é ou não o pai biológico da menor I.L. da S.M.; b. E.M. da S. 

possui ou não vínculo socioafetivo com a menor I.L. da S.M; c. prova de 

ser J.J.P. o pai biológico de I.L. da S.M.

4.1. Ônus da prova em conformidade com art. 373, caput e incisos I e II, do 

Código de Processo Civil.

5. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam em 

audiência.

6. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, a apresentar o rol 

de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias.

7. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266434 Nr: 7363-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: DOVDS, MEVDS, FNDOVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando as informações de fls. 40/46, noticiando que o requerido 

R. N. B. da S. foi desligado dos quadros de funcionários da empresa onde 

trabalha, resta prejudicado o pedido de fls. 31/39.

2. Ciência às partes.

3. No mais, prossiga-se no cumprimento das deliberações constantes à fl. 

28/28-verso.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227007 Nr: 3888-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDSS, YDSS, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção a petição de fl. 31/32, indefiro os pedidos de expedição de 

ofício à Receita Federal do Brasil para localização de dados do executado, 

vez que se trata de ônus que compete à parte e não ao Estado-Juiz.

2. Por conseguinte, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o 

número do CPF da parte executada, bem como para que regularize a 

representação processual de H. M. da S. S., vez que este atingiu a 

maioridade (fl. 16), oportunidade em que deverá apresentar o cálculo 

atualizado do débito, a fim de ser procedida a penhora online, sob pena de 

preclusão.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186750 Nr: 7960-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELI BISPO DE ANDRADE, LUCIANE FRANCISCO 

BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON CARLOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, Dr. TERESINHA 

APARECIDA BRAGA MENEZES para que no prazo de quinze dias 

manifeste no presente autos quanto a certidão de fls. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229369 Nr: 5241-05.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, 

NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, Dr. CLARISSE 

ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe, NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo 

Juridico Fasip) para que no prazo de quinze dias manifeste-se no 

presente autos.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 465 de 566



Processo Número: 1003226-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA LIMA PETRY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1003226-12.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARLI 

TEREZINHA LIMA PETRY Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 10419370, interposto pelo 

requerido, no prazo legal. Processo: 1003226-12.2016.8.11.0015; Valor 

causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 9 de abril de 2018 Atenciosamente. 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001742-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIGUEIREDO MACEDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1001742-25.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRANCISCO FIGUEIREDO MACEDO DA SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 9407943, conforme 

despacho, bem como para manifestar-se acerca da certidão de decurso 

de prazo ID. 12620746. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008563-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA DALTOE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1008563-45.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

KATIUSCIA DALTOE Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.12488459, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 9 de abril de 2018. Atenciosamente, 

MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FUMAGALI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000143-17.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ENQUADRAMENTO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: TANIA 

MARIA FUMAGALI Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.12236651, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 9 de abril de 2018. Atenciosamente, 

MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002141-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MACIEL SELZLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (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 #1002141-20.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: FRANCIELI MACIEL SELZLER 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. 12380157, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem à parte Requerente o procedimento “TROCA 

VALVAR”. 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 
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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. 12380157, 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002382-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR GOMES FERREIRA (EXECUTADO)

ADRIANO GOMES FERREIRA (EXECUTADO)

A. G. FERREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002382-91.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: A. G. FERREIRA 

& CIA LTDA - ME, VALDECIR GOMES FERREIRA, ADRIANO GOMES 

FERREIRA Vistos etc. VISTOS EM CORREIÇÃO. I - Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). 

A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do 

artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002431-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORLISVAN ALVES GONTIJO (EXECUTADO)

J.A. COMERCIO DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANA QUEIROZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002431-35.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: J.A. COMERCIO 

DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - ME, ADRIANA QUEIROZ DE 

OLIVEIRA, JORLISVAN ALVES GONTIJO Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002432-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VALDIR RUELIS (EXECUTADO)

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002432-20.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - ME, ALAICE DOS 

SANTOS RUELIS, VALDIR RUELIS Vistos etc. I - Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). 

A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do 

artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002437-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - ME (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002437-42.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CARLOS 

EDUARDO FONSECA DA FONSECA - ME, CARLOS EDUARDO FONSECA 

DA FONSECA Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

172, § 2º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002452-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 467 de 566



ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR (EXECUTADO)

DIRLEI ANTONIO POLLO (EXECUTADO)

MARISTER ESPANHOL (EXECUTADO)

SIVONETE DA MOTA LINS (EXECUTADO)

SENSACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS VIVIANI (EXECUTADO)

ROSIMAR FERREIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002452-11.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SENSACAO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS EIRELI - ME, JOSE 

CARLOS VIVIANI, MARISTER ESPANHOL, DIRLEI ANTONIO POLLO, 

ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR, SIVONETE DA MOTA LINS, 

ROSIMAR FERREIRA PEREIRA Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 

8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora 

(art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em 

caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % 

(dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios 

do art. 172, § 2º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002459-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT (EXECUTADO)

SCHMITT & MELO NETO LTDA - EPP (EXECUTADO)

PEDRO AUGUSTO DE MELO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002459-03.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SCHMITT & MELO 

NETO LTDA - EPP, PEDRO AUGUSTO DE MELO NETO, CRISTIANE SOUZA 

COSTA SCHMITT Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida 

pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

172, § 2º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002471-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO JOSE DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002471-17.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ABILIO JOSE DE MACEDO 

Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do 

CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002469-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABELARDO XAVIER DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002469-47.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ABELARDO XAVIER DE 

MACEDO Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

172, § 2º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002473-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIL ZORZI DE LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002473-84.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ADAIL ZORZI DE LARA 

Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do 

CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002472-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAAO DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002472-02.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: ABRAAO DE OLIVEIRA 

COSTA Vistos etc. I - O valor atribuído na presente execução fiscal 

encontra-se abaixo do valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do 

PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) 
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UPF – Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, para 

AJUIZAMENTO de ações de execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, 

razão pela qual o feito merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não 

atingiu aquele valor; II - Com essas considerações, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO, “incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA 

DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 

13/2013 da CGJ/MT; III - Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO MENSAL de atividade forense, com a observância do artigo 

1.199 da CNGC/MT. Às Providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 186324 Nr: 7503-93.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA BEZERRA DOS SANTOS MEDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE RUTE RIETH - 

OAB:0AB/MT 10301, VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND - 

OAB:16.696-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que o Município de SINOP-MT, embora intimado nos termos do § 

1º, do art. 183, do CPC, (remessa) devolveu os autos em cartório sem 

manifestação, certifico ainda que expeço intimação para a parte 

exequente para requerer o que é de Direito.

 Sinop/MT, 6 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 313425 Nr: 16655-29.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLOCOS DE SINOP INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE CUIABÁ 

- MT, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MT - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA S. DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:MT/13.906-B, VERENE LÚCIA HOLZ DEVES - OAB:67.216/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 10422 Nr: 253-63.2000.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGARBI & SGARBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:4876-A/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B, ULISSES 

DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte executada, 

para que se manifeste, quanto ao ofício recebido do Cartório de 1º Oficio, 

informando ter sido substituído o imóvel penhorado, razão da 

impossibilidade de baixa de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 126277 Nr: 5491-14.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA DOMINGOS COTRIN, VALDEMAR RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, GILMAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAES - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, Angeliza Neiverth - OAB:MT/13.851, GLEISON 

LEANDRO DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 16662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179074 Nr: 14931-63.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANICETO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte requerente, 

para que se manifeste, quanto a Informação do Contador Judiocial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182901 Nr: 3890-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA APARECIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que juntei o AR referente a RPV expedida, iniciando o 

prazo legal para pagamento voluntário. Findo o prazo legal, qual seja, 60 

(sessenta) dias úteis e não havendo pagamento voluntário deverá o 

Exequente requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001942-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RIBEIRO WALKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001942-95.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ANA LUCIA RIBEIRO WALKER RÉU: MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANA LUCIA RIBEIRO WALKER, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM-MT. Aduz o Requerente que 

“é ASSISTENTE SOCIAL concursada do réu, aprovada no concurso 

público 001/2011, tendo tomado posse em 24 de abril de 2012, conforme 

provam o edital do concurso e o termo de posse”. Informa que, “assumiu o 

cargo, a requerente cumpre uma jornada de trabalho de 40 horas 

semanais, em detrimento do que dispõe o art. 5°-A da Lei 8.662/93 (lei que 

regulamenta a profissão de assistente social) com a alteração feita pela 

Lei 12.317/2010, que determina a jornada de 30 horas semanais para os 

assistentes sociais”. Sustenta que “a requerente solicitou ao requerido a 

redução da carga horária nos termos da lei supramencionada, sem 

redução do salário. Referido requerimento foi NEGADO pela requerida, ao 

argumento de que seria impossível a redução da carga horária sem a 

redução dos vencimentos”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 
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“para determinar ao MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT que promova o 

reajuste da jornada de trabalho da requerente de 40 (quarenta) horas 

semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem a redução de sua 

remuneração”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é meramente de NATUREZA ANTECIPATÓRIA. Depreende-se 

dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA NÃO MERECE ACOLHIDA. 

“In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, não se vislumbra a presença 

dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, porquanto, 

para a comprovação da tese sustentada pelo AUTOR, impõe-se dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. 

Registre-se, por oportuno, que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE 

SATISFATIVA com inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e 

FINANCEIROS, o que impede sua concessão antecipadamente, eis que, em 

sede de TUTELA ANTECIPADA, o Requerente almeja “reajuste da jornada 

de trabalho da requerente de 40 (quarenta) horas semanais para 30 

(trinta) horas semanais, sem a redução de sua remuneração”. Não pode o 

Requerente obter a satisfação do provimento final pretendido por meio do 

instituto da antecipação dos efeitos da tutela, eis que a finalidade do 

instituto é assegurar a ocorrência dos escopos do processo, incidindo 

sobre efeitos e não sobre o provimento em si mesmo considerado, eis que 

a medida liminar, ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. 

Ademais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 

01/10/2008, DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 

9.494/97, o qual disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA 

em face dos órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas 

SEGUINTES HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; c) outorga ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de 

vencimentos ou vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) 

esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 

8.218 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa 

perspectiva, eventual deferimento liminar se daria em contrariedade ao 

julgado pela Suprema Corte na ADC nº 4, porquanto, ao determinar 

liminarmente a imediata reajuste da jornada de trabalho da requerente de 

40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem a 

redução de sua remuneração, esbarrando no óbice do art. 1º da Lei 

9.494/97. ENTENDIMENTO SEMELHANTE foi adotado pelo SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL na Rcl 5.902 MC/CE, oportunidade em que a Ministra 

Cármen Lúcia assim decidiu: “(...) 9. A decisão do magistrado estadual, 

que determinou a inclusão do Interessado no Quadro de Acesso para fins 

de promoção a Sargento da Polícia Militar do Estado do Ceará, ocasiona 

aumento de vencimentos do Interessado, o que é vedado pela Lei 

9.494/97, e, ainda, descumpre o que decidido na Ação Declaratória de 

Constitucionalidade n. 4/DF” (DJe 14/04/08). E ainda: RECLAMAÇÃO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU 

NO JULGAMENTO DA ADC 4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É 

pacífico o entendimento da Corte no sentido de que há descumprimento da 

ordem da ADC 4 quando a tutela antecipada contra a Fazenda Pública 

envolve pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que 

sob a forma de ‘reajuste’. Agravo regimental a que se nega provimento 

(Rcl 2005-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 

23.9.2005). INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. 

Antecipação de tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade 

reconhecida em medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. 

Vantagem pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para 

garantir o pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. 

Ofensa configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A 

decisão da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento 

de vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento 

(Rcl 2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). 

Assim, não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar sem 

o exame completo dos fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se 

faz em decisão de mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que o Autor vem 

recebendo seus proventos, logo não há PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, 

conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001677-93.2018.8.11.0015 AUTOR: 

RONALDO COELHO DE OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA proposta por RONALDO COELHO DE OLIVEIRA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a Requerente que “autos do 

Processo Administrativo nº 289690/2010, que tramitou pela SEMA-MT, 

que, em data de 23 de abril de 2010, o Autor foi autuado por agentes da 

SEMA-MT por ter realizado extração seletiva, numa área de 10,00 ha (dez 

hectares) em área de vegetação nativa e reserva legal, sem autorização 

do órgão ambiental estadual, no imóvel rural denominado Fazenda 

Panorama, localizado no Distrito de Itanhangá, município de Porto dos 

Gaúchos-MT, autuação que restou materializada no Auto de Infração nº 

124017”. Informa que “em 13 de agosto de 2015, que impôs contra o Autor 

multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem 

corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data da autuação”, e 

que “em data de 26 de junho de 2017, o Autor ingressou nos autos do 

procedimento administrativo com o requerimento protocolado sob nº 

332060/2017, postulando a retificação da informação constante do Auto 

de Inspeção nº 136108, no tocante à data provável da extração seletiva 

da madeira na área do imóvel de sua propriedade, a fim de constar como 

tendo ocorrido entre os meses de abril e agosto do ano de 2007”. 

Sustenta ainda, que “o órgão ambiental estadual, no âmbito administrativo 

deixou de analisar o pleito formulado pelo Autor, invocando, para justificar 

sua conduta, o trânsito em julgado da decisão administrativa, mantendo a 

cobrança da multa aplicada, já inscrita em Dívida Ativa e cuja CDA está 
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protestada perante o Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de 

Sinop-MT”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que determine 

“determinar o cancelamento do protesto tirado sobre o crédito apontado 

pelo Estado de Mato Grosso, objeto da CDA nº 2107223402, levado a 

efeito perante o Cartório do Segundo Ofício de Protesto de Títulos de 

Comarca de Sinop-MT, que tem como origem o Processo Administrativo nº 

289690/2010 (Auto de Infração nº 124017/2010);”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende o “determinar o 

cancelamento do protesto tirado sobre o crédito apontado pelo Estado de 

Mato Grosso, objeto da CDA nº 2107223402, levado a efeito perante o 

Cartório do Segundo Ofício de Protesto de Títulos de Comarca de 

Sinop-MT, que tem como origem o Processo Administrativo nº 

289690/2010 (Auto de Infração nº 124017/2010);. Desta forma, uma vez 

PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus 

boni iuris”, deve o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a demora 

da prestação jurisdicional, causaria o perecimento do direito. Contudo, 

considerando que o REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que 

pagar débito, supostamente, indevido, entendo que SUBSISTE o “fumus 

boni iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in 

limine litis”. Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade 

de inclusão do nome do REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro 

ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o 

REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Desta forma, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA e SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do 

PROTESTO, notadamente em razão dos efeitos negativos dele 

decorrentes. O protesto em nome do devedor deve ser efetuado com 

cautela, sob pena de lesão às garantias constitucionais de proteção à 

imagem e à honra, além do princípio da boa-fé que deve nortear as 

relações jurídicas. Cumpre ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na 

JURISPRUDÊNCIA quanto à POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou 

CANCELAMENTO/BAIXA dos PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende 

que é POSSÍVEL a SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. O 

SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o POSICIONAMENTO 

aqui ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 

acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em sua 

peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, podendo a 

inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e 

o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR 

postulada no sentido de SUSPENDER os EFEITOS do PROTESTO 

“apontamento 49-05/02/2018”, objeto da CDA nº 2107223402, levado a 

efeito perante o Cartório do Segundo Ofício de Protesto de Títulos de 

Comarca de Sinop-MT, que tem como origem o Processo Administrativo nº 

289690/2010 (Auto de Infração nº 124017/2010). EXPEÇA-SE ofício 

Serviço Notarial e Protesto do 2º Ofício de Sinop, solicitando o 

cumprimento da presente decisão. CITE-SE o REQUERIDO, para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 

335, todos do CPC/2015. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do 

CPC/2015. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001465-72.2018.8.11.0015 AUTOR: 

BANCO PAN S.A. RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proposta por 

BANCO PAN S.A., em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz o 

Requerente que teve “processo administrativo que resultou na imposição 

ao autor de multa arbitrada pelo PROCON Municipal de Sinop/MT nos autos 

do processo administrativo (FA) de n.º 0111-021.325-8”, e que, “processo 

administrativo oriundo da reclamação formulada pela consumidora Juliana 

Maria de Arruda perante o órgão fiscalizador municipal, por meio da qual 

relatou ter celebrado o contrato de empréstimo consignado n.º 

5014307473, junto ao autor, objeto de quitação plena em 12/02/2011”. Por 

fim, REQUER, como Tutela de Urgência que seja suspendido “suspender a 

exigibilidade da dívida oriunda de aplicação da multa aplicada nos autos do 

processo administrativo (FA) n.º 0111- 021.325-8, consequentemente, 

para determinar que ela não constitua impedimento à expedição de 

Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e, ainda, não 

justifique a inclusão do nome do autor nos órgãos ou cadastros de 

inadimplência, tais como CADIN, Serasa, etc; não se proteste, nem se 

ajuíze execução fiscal”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS 

entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da 

Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, 

GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou 

antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 

311. Verifica-se, portanto, que o CPC/2015 adotou a TERMINOLOGIA 

CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a 

TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, 

CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, 
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a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, 

SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser 

REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou 

INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do Novo Código, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO 

da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que 

a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do 

PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA 

ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo 

de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA 

CAUTELAR MERECE ACOLHIDA. Vejamos. “In casu”, o REQUERENTE 

pretende a suspensão da “suspender a exigibilidade da dívida oriunda de 

aplicação da multa aplicada nos autos do processo administrativo (FA) n.º 

0111- 021.325-8, consequentemente, para determinar que ela não 

constitua impedimento à expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais 

com Efeitos de Negativa e, ainda, não justifique a inclusão do nome do 

autor nos órgãos ou cadastros de inadimplência, tais como CADIN, 

Serasa, etc; não se proteste, nem se ajuíze execução fiscal”. Neste 

sentido, em sede COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, deve 

ser admitida a APLICAÇÃO ANALÓGICA do art. 151, II do CTN a CRÉDITOS 

de NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA (administrativa, no caso), a fim de que 

estes também possam ter sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA caso haja 

DEPÓSITO PRÉVIO, INTEGRAL e em DINHEIRO, dos valores em discussão. 

Sabe-se que os conceitos de MULTA e de TRIBUTO NÃO SE CONFUNDEM, 

eis que AQUELA consiste em SANÇÃO de um ATO ILÍCITO, ao passo em 

que ESTE deriva, necessariamente, de um ATO LÍCITO (CTN, art. 3º). Por 

outro lado, tal como os tributos, a MULTA ADMINISTRATIVA também 

RESULTA de LEI, possui NATUREZA COMPULSÓRIA e deve ser cobrada 

mediante atividade plenamente vinculada, submetendo-se, portanto, aos 

rígidos ditames do regime jurídico de Direito Público. Nesse sentido, 

importante destacar que AMBOS têm sua COBRANÇA regida pela Lei nº 

6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), cujos artigos 1º, 2º, § 2º, e 38, 

“caput”, não distinguem, para efeito de sua aplicação, dívida ativa tributária 

da não-tributária. Sendo assim, INEXISTINDO PREVISÃO LEGAL 

EXPRESSA para a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE de CRÉDITOS 

NÃO-TRIBUTÁRIOS (no caso, de multa administrativa), é legítima a 

aplicação analógica do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Nesta 

senda, eis o ENTENDIMENTO do E. TJMT: AGRAVO REGIMENTAL – 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTÉM A MULTA APLICADA PELO 

PROCON - SUSPENSÃO CONDICIONADA A PRESTAÇÃ DE CAUÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151 DO CTN - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A letra expressa do 

artigo 151 Código Tributário Nacional, estabelece que a suspensão da 

multa somente ocorre nas hipóteses elencadas pela lei, sendo uma delas o 

depósito do valor integral do débito. A mera ação anulatória, sem a 

realização do depósito, não obsta a cobrança do débito pela Fazenda 

Pública, de sorte que sem a prestação de caução não há como suspender 

a exigibilidade do crédito. (Ag 181039/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado 

no DJE 02/02/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA 

AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CPC –– DIREITO DE DEPÓSITO 

INTEGRAL – ARTIGO 151, II, CTN – SÚMULA 112, STJ - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de prova inequívoca que convença da 

verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação (artigo 273, CPC), o indeferimento da antecipação de 

tutela pretendida é medida que se impõe. Nos termos do artigo 151, II do 

CTN e Súmula 112/STJ “O depósito somente suspende a exigibilidade do 

crédito tributário se for integral e em dinheiro”. É direito do contribuinte a 

realização de depósito do montante integral do crédito tributário com o 

intento de suspender a sua exigibilidade, que não depende de 

manifestação judicial. (AI 51734/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado 

no DJE 20/10/2015). Neste sentido, diante do artigo 9º, II e § 3º da LEF, a 

garantia por meio de seguro garantia produz os mesmo efeitos da 

penhora, sendo assim, é valida a “Apólice de Seguro Garantia” de ID. 

11622350. Ademais, os REQUISITOS do “FUMUS BONIS IURIS” e 

“PERICULUM IN MORA” estão DEMONSTRADOS ante a posição do 

Requerente, a fim de conferir continuidade às suas atividades comerciais, 

que poderão ser comprometidas até o deslinde do feito. A CONFIRMAÇÃO 

JURISDICIONAL ou NÃO da COGNIÇÃO NÃO APROFUNDADA que ora é 

feita, obviamente, DEPENDERÁ da INSTRUÇÃO PROBATÓRIA e do AMPLO 

CONTRADITÓRIO. Mas, por enquanto, DENSA é a PROBABILIDADE de 

CREDITAR RAZÃO à PRETENSÃO da parte Autora. Indubitavelmente, é 

mister haver PLAUSIBILIDADE do DIREITO INVOCADO pela parte, 

demonstrando ao Magistrado, a formar-lhe a convicção, que a ROGATIVA 

seja no MÍNIMO RAZOÁVEL, tornando-se IMPRESCINDÍVEL que se tome as 

PRECAUÇÕES para obter a segurança almejada pelo procedimento. A 

propósito, o eminente Ministro Athos Gusmão Carneiro já teve 

oportunidade de concluir que: “Na concessão de liminar , pela ampla 

discrição com que age, deve o juiz redobrar de cautelas sopesando 

maduramente a gravidade e a extensão do prejuízo, alegando, que será 

imposto aos requeridos, e a real existência do pressuposto do fumus boni 

iuris”. (RT 598/191). De outra banda, quanto ao pleito para SUSPENDER a 

inscrição no CADIN, impende trazer a baila o que a Lei nº 10.522/02 dispõe 

em seu art. 2º: “O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas 

que sejam responsáveis por OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS VENCIDAS e 

NÃO PAGAS, para com ÓRGÃOS e ENTIDADES da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL, DIRETA E INDIRETA” (sem destaque no original). Ou 

seja, o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público 

Federal (CADIN) é um BANCO de DADOS que contém os NOMES de 

PESSOAS FÍSICAS e JURÍDICAS com OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS 

VENCIDAS e NÃO PAGAS para com ÓRGÃOS e ENTIDADES da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DIRETA e INDIRETA, bem como de 

pessoas físicas que estejam com a inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) cancelada e de pessoas jurídicas que sejam declaradas 

inaptas perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Dessa 

forma, as INCLUSÕES de devedores (pessoas físicas e jurídicas) no 

CADIN são realizadas pelos ÓRGÃOS e ENTIDADES da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL, DIRETA e INDIRETA, segundo normas próprias e sob 

sua exclusiva responsabilidade, não havendo que se falar, portanto, “in 

casu”, em INCLUSÃO realizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Por 

essa razão, DEIXO de APRECIAR o PEDIDO de EXCLUSÃO do NOME da 

Autora do CADIN. Assim, diante dos REQUISITOS da TUTELA CAUTELAR, 

o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, DETERMINANDO a 

SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA oriunda de aplicação da 

MULTA aplicada nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO (FA) n.º 

0111-021.325-8, consequentemente, para determinar que ela NÃO 

constitua IMPEDIMENTO à EXPEDIÇÃO de CERTIDÃO Positiva de Débitos 

Fiscais com Efeitos de Negativa e, ainda, não justifique a INCLUSÃO do 

NOME do autor nos órgãos ou CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA, tais como 

Serasa, etc; por fim, que NÃO se PROTESTE, NEM se AJUÍZE EXECUÇÃO 

FISCAL. CITE-SE o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no 

prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. 

Com a contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo 

legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Advogado(s) Polo Ativo:
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FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002155-04.2018.8.11.0015 AUTOR: 

BATISTA LOPES RÉU: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta por BATISTA 

LOPRES, em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT – FUNCAB. Aduz que o 

REQUERENTE que “se inscreveu no concurso público para o cargo de 

investigador de polícia, inscrição de n. 529.054-6, do edital de abertura nº 

001/2013 - sad/pjc/mt, de 18 de novembro de 2013”, e que “realizou o TAF 

no dia 01/10/17, conforme documento que ora se junta, tendo sido 

considerado inapto para concorrer as demais fases do concurso”. 

Informa, que “o TAF foi realizado de maneira desproporcional e não foi 

observado o princípio da isonomia, o qual deve existir em todo o concurso 

público e pelo qual deve ser tratado todos os candidatos”, e que “não teve 

nenhum tempo de intervalo entre os exercícios e, ainda, foi obrigado a 

realizar a corrida em sentido contrário aos demais candidatos. Desta 

forma, onde os candidatos tiveram um declive o Autor realizou subida, 

dificultando o seu rendimento e performance na realização da prova”. Por 

fim, REQUER, como Tutela de Urgência que “deferido ao Autor a 

possibilidade de realizar novamente a prova do TAF, conferindo intervalo 

entre um teste físico e outro de 20 minutos, sob pena de multa”; bem como 

“determinado a Requerida a apresentar a fita de vídeo das prova de TAF 

realizado, integral e sem edição”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE requer a possibilidade 

de realizar novamente a prova TAF, conferindo o intervalo entre um teste 

físico e outro de 20 minutos, bem como a fita de vídeo das provas TAF 

realizadas. Ocorre que o EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2013 - 

SAD/PJC/MT, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013, é claro ao declarar em seu 

“ITEM 14. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA”, o seguinte: 14. TESTE DE APTIDÃO 

FÍSICA 14.2. O Teste de Aptidão Física (TAF) possui a finalidade de avaliar 

a condição física do candidato para suportar os exercícios a que será 

submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar 

as atividades inerentes ao cargo. 14.5. A contagem oficial de tempo e/ou 

do número de repetições dos candidatos em cada teste será, 

exclusivamente, realizada pela banca. 14.7. A preparação e o 

aquecimento para a avaliação são de responsabilidade do próprio 

candidato, não podendo interferir no andamento da fase do concurso. 

14.8. O Teste de Avaliação Física será constituído dos seguintes 

exercícios: Flexão na Barra Fixa (masculino), Flexão Isométrica na Barra 

Fixa (feminino), Abdominal Remador (masculino e feminino), Teste de Meio 

Sugado (masculino e feminino), Corrida de 2.400 metros (masculino) e 

2.000 metros (feminino). 14.10. Os casos de alteração psicológica e/ou 

fisiológica temporárias (estados menstruais, indisposições, gravidez, 

cãibras, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações 

que impossibilitem a realização das provas do Teste de Aptidão Física ou 

que diminua a capacidade física dos candidatos, não serão levados em 

consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, nem 

realizados testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas ou 

especiais. 14.11. Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado 

do concurso público, não tendo classificação alguma no certame, o 

candidato que: a) Não comparecer para a realização do Teste de Aptidão 

Física; b) Não realizar qualquer dos exercícios; c) Infringir qualquer 

proibição prevista nesta instrução, independentemente do resultado 

alcançado nos testes físicos. 14.13 As baterias do Teste de Aptidão 

Física, a critério da FUNCAB, poderão ser filmadas e/ou gravadas. 14.15 

Todos os exercícios serão realizados em uma única tentativa. 14.16 Os 

candidatos reprovados no Teste de Aptidão Física não poderão repetir os 

exercícios, salvo por caso fortuito ou força maior (assim considerados: 

pane em cronômetros e defeitos em aparelhos ocorridos durante 

realização do exercício e/ou situações imprevistas e inviabilizadoras da 

execução dos testes, a critério da banca examinadora). 14.17 Será 

eliminado do Concurso Público o candidato que não executar os exercícios 

na forma e quantidade dispostos no presente Edital. 14.18 O candidato 

que não obtiver êxito em qualquer exercício do Teste de Aptidão Física, 

não efetuará os demais subsequentes, estando a partir deste, eliminado 

do concurso. Neste sentido, verifica-se que, conforme ID. Num. 12340735 

- Pág. 1, o REQUERENTE fora convocado para realização de “Teste de 

Aptidão Física, em cumprimento à determinação judicial”, e foi considerado 

“INAPTO”. Logo, em razão do PRINCÍPIO da ISONOMIA nos CONCURSOS 

PÚBLICOS, bem como do PRINCÍPIO da PRESUNÇÃO de VERACIDADE dos 

ATOS da ADMINISTRAÇÃO, não há documentos nos autos que 

comprovam o descumprimento do edital por parte do REQUERENTE. 

Vejamos o entendimento do Egrégio TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TAF - TESTE DE 

APTIDÃO FÍSICA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – REJEITADA - SOLDADO DA POLICIAL MILITAR – 

CANDIDATO REPROVADO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – PREVISÃO 

CONTIDA NO EDITAL COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE NÃO 

EVIDENCIADA – GARANTIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA 

IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide 

sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem 

entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de 

provas suficientes. (...)” (REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) 2. Existindo no 

edital de abertura do concurso público, previsão específica para a 

realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível 

desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a 

sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de 

não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo 

tratamento. 3. A existência de cláusula expressa no Edital que veda a 

remarcação de Teste de Aptidão Física para data, local e horário diverso 

do estipulado, em virtude de alteração psicológica e/ou físiológica 

temporária, não se demonstra ilegal ou desarrazoada, conferindo eficácia 

ao princípio da igualdade à luz dos princípios da impessoalidade e da 

supremacia do interesse público. (Ap 79631/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017) 

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO 

PÚBLICO – OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO 

FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO - INSCRIÇÃO 

DEFINITIVA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE 
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PRIMEIRO GRAU DA JUSTIÇA FEDERAL –LIMINAR DEFERIDA PARA 

PERMITIR A CONTINUIDADE NO CERTAME MEDIANTE A 

COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE - IMPOSSIBILIDADE - 

EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME – PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO - 

LIMINAR CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não se admite o deferimento da 

liminar vindicada em mandado de segurança, se evidente que o ato 

combatido não se mostra ilegal, pois consubstanciado em exigência 

prevista no edital do certame. (TRIBUNAL PLENO REC. AGRAVO 

REGIMENTAL Nº 108528/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO MANDADO 

DE SEGURANÇA 29245/2015 - CLASSE CNJ-120) COMARCA CAPITAL) 

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – OUTORGA DAS 

DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO 

ESTADO DO MATOGROSSO - INSCRIÇÃO DEFINITIVA – REANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS CANDIDATOS – POSSIBILIDADE – 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA - 

AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE 1º GRAU DA JUSTIÇA FEDERAL, CERTIDÃO 

DE 2º GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL E CERTIDÃO DE PROTESTO - 

DESCUMPRIMENTO DO EDITAL - INADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

NÃO COMPROVADO- SEGURANÇA DENEGADA. Não é possível admitir a 

apresentação intempestiva de certidão faltante, sem violar os princípios da 

vinculação e da interpretação estrita do Edital, ou mesmo, sem 

desprestigiar todos os demais candidatos do concurso. Não há qualquer 

ilegalidade quanto à exigência das respectivas certidões, diante da 

previsão no edital e considerando que desde a inscrição dos candidatos 

no certame já se exigia a apresentação das certidões elencadas para o 

deferimento da inscrição definitiva. Não se configura ofensa ao princípio 

da isonomia, porquanto é lícito à Comissão do Concurso reanalisar os 

pedidos de inscrição definitiva em razão da suspeita de irregularidades 

quanto aos documentos exigidos em edital, sendo que no presente caso a 

notificação dos candidatos para manifestação sobre “irregularidades 

identificadas na documentação apresentada no Pedido de Inscrição 

Definitiva”, não pressupõe a juntada de documentos faltantes, mas a 

correção dos que foram tempestivamente apresentados. A incidência dos 

princípios da eficiência, razoabilidade e ampla concorrência em prestígio 

ao interesse público, não são capazes de modificar a determinação do 

item 16.1, “f”, do Edital nº 30/2013/GSCP. Ao que se verifica houve a 

entrega parcial das certidões, o que não se vislumbra, ilegalidade 

praticada pela autoridade coatora. Segurança denegada”. (TRIBUNAL 

PLENO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 163611/2015 - CLASSE CNJ – 120 

COMARCA CAPITAL RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO). De outro lado, vale ressaltar que o EDITAL se torna a lei 

entre as partes do CERTAME, eis que o que está descrito no edital é a 

regra que deverá ser seguida, vejamos: EMENTA: REEXAME 

NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

EDITAL. LEI INTERNA. INOSERVÂNCIA. NULIDADE DO CERTAME. 

SENTENÇA REFORMADA. O edital é considerado lei interna do 

procedimento administrativo adotado, vinculando todos aqueles que 

optarem por fazer parte do concurso por ele regido. Mostra-se nulo, 

portanto, o certame quando o edital é descumprido, mormente em questão 

relativa à comissão coordenadora e fiscalizadora, vez que responsável 

pela análise da lisura de todo o processo seletivo, bem como da prévia 

avaliação dos requisitos para admissão dos candidatos. (TJ-MG - REEX: 

10473130027666001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 

15/06/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/06/2015) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. EDITAL. LEI DO 

CONCURSO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCIPIOS DA MORALIDADE E 

LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. I 

- O edital é o ato normativo editado pela administração pública para 

disciplinar o processamento de qualquer concurso público, 

consubstanciando-se em verdadeira lei para o mesmo. II - O princípio da 

vinculação ao edital, consectário dos princípios da legalidade e moralidade 

da Administração Pública, determina, em síntese, que todos os atos que 

regem o concurso público devem estrita obediência àquele, vinculando, em 

caráter recíproco, o Poder Público e candidatos, salvo previsões que 

conflitem com regras e princípios de ordem legal ou constitucional. III - A 

Administração Pública tem a prerrogativa de estabelecer os requisitos que 

considerar necessários à satisfação do interesse público. A exigência de 

documentos previstos no edital é necessária para que se evitem eventuais 

ardis para beneficiar determinado candidato em detrimento de outro. IV - 

Segurança denegada. Sem interesse ministerial. (TJ-MA - MS: 0078352015 

MA 0001137-42.2015.8.10.0000, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, 

Data de Julgamento: 16/10/2015, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, 

Data de Publicação: 21/10/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS - TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (TAF) - REPROVAÇÃO 

- SITUAÇÃO DE SAÚDE - PREVISÃO EM EDITAL - LEI ENTRE AS PARTES - 

RECURSO IMPROVIDO. É cediço que o Edital de concurso faz Lei entre as 

partes, regendo as normas aplicadas aos candidatos e à administração 

pública. Uma vez inscrito no concurso público, tem-se que o candidato 

concorda e aceita as normas regentes do exame, submetendo-se, 

portanto, ao edital. (...) (TJ-MG - AI: 10024132543653001 MG, Relator: 

Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/04/2014, Câmaras Cíveis / 6ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014) Com isto, carece na 

presente ação um dos requisitos autorizadores para a concessão da 

medida liminar, qual seja, o “fumus boni iuris”, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. CAUTELAR 

INOMINADA. LIMINAR. REQUISITOS. São anuláveis os negócios jurídicos, 

quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que 

poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das 

circunstâncias do negócio. O deferimento de liminar cautelar exige a 

constatação de vestígios sobre a plausibilidade do direito (""periculum in 

mora"") e o perigo de eventual prejuízo causado ao requerente, pela 

simples demora relativa ao natural trâmite processual (""fumus boni 

iuris""). (TJ-MG 100240777612290011 MG 1.0024.07.776122-9/001(1), 

Relator: JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/03/2008, Data 

de Publicação: 05/04/2008) Assim, ausentes os vestígios que garantem a 

tutela liminar em favor do REQUERENTE, o INDEFERIMENTO do PEDIDO 

LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. DEFIRO o BENEFÍCIO da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o REQUERIDO, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO quanto 

aos termos da presente ação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, 

CPC/2015). Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002182-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMIR DE JESUS FERREIRA (IMPETRANTE)

A. J DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002182-84.2018.8.11.0015 

IMPETRANTE: A. J DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME, ITAMIR DE JESUS 

FERREIRA IMPETRADO: ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Vistos etc. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por A.J. DOS SANTOS MADEIRAS LTDA (Representante: ITAMIR 

DE JESUS FERREIRA), em desfavor do ROGÉRIO LUIZ GALLO, 

SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO. Aduz que o 

IMPETRANTE “recebeu notificação da SEFAZ – MT com o fim de 

apresentar comprovante de recolhimento dos tributos referentes às notas 

fiscais discriminadas, sob pena de suspensão da inscrição”, e que, “a 

empresa não localizou recolhimento dos tributos das referidas notas, 

contudo, buscou junto à contabilidade fazer o parcelamento do débito ou 

mesmo verificar os valores e impugna-los”. Informa, que “a SEFAZ não 

inseriu os valores em conta corrente tributária (lançamento), 

impossibilitando de parcelar ou mesmo discutir o débito”, e que 

“suspendeu acesso a inscrição da impetrante, sob tal argumento, mesmo 

não tendo lançado o tributo”. Por fim, REQUER, a concessão da Tutela de 

Urgência “fim de proceder a liberação do sistema da SEFAZ e retornando 

as atividades da empresa com a inscrição estadual”. CARREOU 
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DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. O MANDADO de 

SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a CONCESSÃO da LIMINAR em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos REQUISITOS 

LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “FUMUS BONI 

JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de concessão de 

LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de 

Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na antecipação realizada 

através da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se 

pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo 

uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a 

ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no 

plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do 

writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.” A 

JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a 

concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da 

provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença 

de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos. No caso dos autos, as 

relevâncias dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO RESTARAM 

DEMONSTRADAS. Senão vejamos: “In casu”, o IMPETRANTE pretende o 

restabelecimento de sua inscrição estadual que foi suspensa em razão de 

decisão da Secretaria de Fazenda pelo fato de do mesmo não atender a 

notificação/intimação da SEFAZ. Ocorre que para a concessão do pedido 

liminar é necessário à presença dos requisitos o “fumus bonis juris” e o 

“periculum in mora”, simultaneamente, para que assim possa valer a 

pretensão. Neste sentido, verifica-se que o REQUERENTE por meio de ID. 

Num. 12351449 - Pág. 1, teve sua Inscrição Estadual suspensa por não 

atender notificação / intimação, o qual aduz “a pessoa jurídica acima 

identificada fica intimada, no prazo de 30 dias, a apresentar as 

informações solicitadas abaixo: a) Comprovante de recolhimento do ICMS 

ST Interna (DAR1-Aut) das notas fiscais relacionadas no anexo, conforme 

artigo 4º, §3º do artigo 6º e §2º do artigo 8º, todos do Anexo X do RICMS 

e §5º do artigo 157 do RICMS; b) Informar os códigos dos produtos da 

Lista de Preços Mínimos (Portaria nº 12/2015) que serviram de base para 

determinar os valores dos produtos das NFe relacionadas no Anexo desta 

intimação, sob pena de arbitramento dos valores(artigo 11 da Lei 7098/98) 

(...) O não atendimento a presente intimação acarretará a suspensão da 

inscrição no CCE/MT, conforme previsto no inciso VII do artigo 78 da 

Portaria nº 5/2014”. (ID. Num. 12351434 - Pág. 1). Desta forma, ao 

suspender a Inscrição Estadual do REQUERENTE o REQUERIDO impede 

que o mesmo exerça suas atividades, o que contraria o entendimento 

sumulado do STF, vejamos: “Súmula 547 – STF: Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

Vejamos também os entendimentos jurisprudenciais: AGRAVO INTERNO 

NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. NULIDADE DE DECISÃO 

MONOCRÁTICA DO RELATOR. REJEITADA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 557 

DO CPC. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO 

PAUTADO NO INCISO I ARTIGO 51 DO RICMS E ARTIGO 43 DA LEI Nº 

7.000/01. MEDIDA COERCITIVA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. 

DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO 

DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. 1) É cabível a impetração de mandado 

de segurança em face da aplicação da Lei que visa a suspender inscrição 

estadual de empresa em débito com a Fazenda Pública. 2) O Tribunal Pleno 

desta Corte Estadual, nos autos do incidente de inconstitucionalidade nº 

100.050.038.122, já declarou a incompatibilidade vertical, frente à 

Constituição Federal, do art. 43, da Lei Estadual nº 7.000/2001, e do inciso 

I do art. 51 do Regulamento Estadual do ICMS, que possibilitam suspender 

a inscrição estadual daquelas empresas em débito junto ao Fisco Estadual. 

3) Recurso desprovido. (TJES; Ag-Ap-Reex 0022018-90.2013.8.08.0024; 

Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; 

Julg. 23/02/2016; DJES 01/03/2016) MANDADO DE SEGURANÇA. 

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. WRIT INSTRUÍDO. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA 

COBRANÇA DE DÉBITO DE ICMS. OFENSA AO LIVRE EXERCÍCIO DO 

TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSÃO (ARTIGO 5º, INCISO XIII, DA CF). 

EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. SEGURANÇA NORMATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1) Na ação de 

mandado de segurança, além dos pressupostos processuais para a 

validade da relação jurídica processual, a parte ativa deve, também, 

comprovar, de plano, a existência de direito líquido e certo, porque 

inadmissível a dilação probatória nesta via. A notificação de fls. 19-20 é 

documento idôneo que preenche o requisito da existência de prova 

pré-constituída apta a viabilizar o mandamus. Preliminar rejeitada. 2) A 

suspensão da inscrição estadual não pode ser utilizada com o objetivo de 

impelir o contribuinte ao pagamento de eventual débito de ICMS, sob pena 

de violação do verbete da Súmula nº. 547, do STF, que veda a autoridade 

proibir que o contribuinte em débito exerça as suas atividades 

profissionais, e pelo artigo 5º, inciso XIII, da CF, que assegura o livre 

exercício do trabalho, ofício ou profissão. 3) Segurança parcialmente 

concedida, pois o direito brasileiro veda a chamada segurança normativa, 

já que eventos futuros não podem ser alcançados pelo writ. (TJMA; MS 

025218/2016; Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Ângela Maria 

Moraes Salazar; Julg. 21/10/2016; DJEMA 27/10/2016) Deste modo, diante 

dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES 

os REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido liminar 

pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, 

DEFIRO a LIMINAR postulada no sentido de PROCEDER a LIBERAÇÃO do 

SISTEMA da SEFAZ e RETORNANDO as ATIVIDADES da EMPRESA com a 

INSCRIÇÃO ESTADUAL, PROVISORIAMENTE, desde que não haja outro 

impedimento que não seja do DESCUMPRIMENTO da NOTIFICAÇÃO de ID. 

Num. 12351434 - Pág. 1. NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) 

como COATORA(S), por meio do ENDEREÇO ELETRÔNICO indicado em ID. 

11803422, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), 

preste(m) as INFORMAÇÕES que entender(em) ser pertinentes, bem como 

CIENTIFIQUE o ÓRGÃO de REPRESENTAÇÃO JUDICIAL da PESSOA 

JURÍDICA INTERESSADA, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, 

para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as 

INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, 

LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013147-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENEIDE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

PEDRO RODRIGUES DA COSTA (RÉU)

MAURO SERGIO GARCIA (RÉU)

FLAVIO NORBERTO LANGE (RÉU)

FRANCISCO DA SILVA ALENCAR (RÉU)

FLAVIO AMERICO VIEIRA (RÉU)

BRUNO JIVAGO BUDNY (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO)

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013147-58.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MAURO 

SERGIO GARCIA, BRUNO JIVAGO BUDNY, FLAVIO NORBERTO LANGE, 

FLAVIO AMERICO VIEIRA, FRANCISCO DA SILVA ALENCAR, PEDRO 

RODRIGUES DA COSTA, ZENEIDE PEREIRA DA SILVA Vistos etc. 

"SENTENÇA DE EFEITO PARCIAL" Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de MAURO SÉRGIO GARCIA E OUTROS, objetivando, em síntese, 

a condenação dos Requeridos nas sanções previstas no artigo 12, 

incisos I e II, da Lei nº 8.429/92. Sustenta o Autor que os Requeridos, na 

qualidade de servidores públicos da Câmara de Vereadores de Sinop, nos 

meses de abril e maio de 2010, “não cumpriram integralmente a carga 

horária definida para seus respectivos cargos, embora recebendo para o 

efetivo exercício das funções”. Acrescenta que a presente demanda 

“encontra-se amparada nas informações constantes no inquérito civil nº 

20/2011 (...) que teve por objeto apurar irregularidades na marcação das 

folhas ponto, e de descumprimento da jornada de trabalho definida em lei, 

nos meses de abril e maio de 2010, pelos servidores públicos acima 

arrolados, com a aquiescência do respectivo superior hierárquico Mauro 

Sérgio Garcia (Presidente em exercício)”. Estende afirmando que 

“incorreram os agentes públicos demandados, pois, nas proibições 

contidas no art. 9, caput, art. 10, caput e inciso I, e art. 11, caput e incisos 

I e II, todos da Lei Federal nº 8.429/1992”, requerendo, portanto, as 

condenações nas sanções do art. 12, incisos I e II, daquela legislação. 

Discorreu acerca da doutrina pertinente a espécie, colacionando 

Jurisprudências. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. DESPACHO INICIAL 

de ID. 11108203. Os REQUERIDOS Flávio Américo Vieira (ID. 11721219 - 

Pág. 1-42), Bruno Jivago (ID. 11724696 - Pág. 1-17), Mauro Sérgio Garcia 

(ID. 11848566 - Pág. 1-27), Zeneide Pereira da Silva Santos (ID. 11957377 

- Pág. 1-9), Pedro Rodrigues da Costa (ID. 12139772 - Pág. 1-15) e 

Francisco da Silva Alencar (ID. 12140021 - Pág. 1-15), conforme art. 17, 

parágrafo 7º, da Lei de Improbidade Administrativa, ALEGARAM, 

PRELIMINARMENTE, “ausência de juntada de documento essencial a 

propositura da ação (dvd)”, inépcia da inicial por ausência de 

especificação da conduta, prescrição, inadequação da via eleita, nulidade 

do inquérito civil nº 20/2011 por “violação ao devido processo legal”, 

ausência de dolo e de dano ao erário, bem como rejeição da presente 

ação, nos termos do artigo 17, parágrafo 8º, da Lei nº 8.429/92. 

CERTIDÃO de ID. 12526934 - Pág. 1 informando a não localização do 

Requerido Flávio Norberto Lange. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. Como é de regra processual, ao 

RECEBER a INICIAL da Ação de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, o 

MAGISTRADO faz a ANÁLISE dos INDÍCIOS de AUTORIA e 

MATERIALIDADE, aferidos nas PROVAS trazidas pelo Ministério Público. 

Acaso existentes, impõe-se o recebimento da peça inaugural, com breve 

fundamentação. Todavia, não verificando tais indícios, da mesma forma, 

cabe o não recebimento, devidamente fundamentado. Nesse mesmo 

sentido, caso verificado FATO IMPEDITIVO do EXERCÍCIO de um DIREITO, 

como soem ser a DECADÊNCIA e a PRESCRIÇÃO, a INICIAL, também, 

poderá ser REJEITADA, a depender do seu alcance para cada um dos 

Requeridos. O objetivo da FASE PRELIMINAR do artigo 17, parágrafos 7º e 

8º, da Lei 8.429/92, é EVITAR o ajuizamento de AÇÕES TEMERÁRIAS em 

razão das repercussões morais do procedimento judicial, sendo o caso de 

rejeição da petição inicial quando o Juiz se convencer da inexistência do 

ato de improbidade, da improcedência da ação, da inadequação da via 

eleita e/ou fatos fulminados pela prescrição ou decadência. NO CASO EM 

TELA, visível a INCIDÊNCIA da PRESCRIÇÃO com relação aos 

REQUERIDOS FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA e ZENEIDE PEREIRA DA SILVA 

SANTOS, senão vejamos: O PRAZO PRESCRICIONAL para ajuizamento de 

Ação de Improbidade Administrativa é definido em virtude do cargo ou 

função comissionada do agente público, nos moldes do art. 23, inciso I, da 

Lei nº 8.429/92, “ex vi”: “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as 

sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I- até cinco anos após o 

término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de 

confiança”. Da análise do ENQUADRAMENTO das CONDUTAS dos 

Requeridos e dos PEDIDOS formulados na INICIAL, tem-se que, segundo o 

Ministério Público “incorreram os agentes públicos demandados, pois, nas 

proibições contidas no art. 9, caput, art. 10, caput e inciso I, e art. 11, 

caput e incisos I e II, todos da Lei Federal nº 8.429/1992” (ID. 10921053 - 

Pág. 10), incorrendo, assim, nas SANÇÕES do artigo 12, incisos I e II, 

daquela legislação. Por outro lado, não se pode olvidar a análise da norma 

contida no art. 37, § 5º, da Constituição Federal: “A lei estabelecerá os 

prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 

ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas 

ações de ressarcimento”. No caso em apreço, todavia, tal preceito é 

irrelevante para abonar o prosseguimento da ação, pois com relação aos 

Requeridos FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA, cujo VÍNCULO encerrou-se em 

03/01/2011 (ID. 10921053 - Pág. 11) e ZENEIDE PEREIRA DA SILVA 

SANTOS, cujo VÍNCULO encerrou-se em 30/04/2012 (ID. 10921053 - Pág. 

12), sendo a AÇÃO DISTRIBUÍDA em 30/11/2017; ou seja, APÓS 

transcorrido o QUINQUÊNIO LEGAL, estando, assim, a PRETENSÃO do 

AUTOR alcançada pela PRESCRIÇÃO. O RESSARCIMENTO INTEGRAL do 

DANO, como uma das CONSEQUÊNCIAS do ATO de IMPROBIDADE, de 

fato, compatibiliza-se com as penas previstas no art. 12, inciso I, da Lei 

8.429/92 a serem aplicadas aos responsáveis, “in verbis”: “Art. 12. 

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas 

na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade 

sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: I - na hipótese do 

art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa 

civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”. Entretanto, 

embora subsista o direito ao ressarcimento como uma das sanções a ser 

eventualmente imposta aos agentes públicos demandados por ato de 

improbidade, não é de admitir-se o prosseguimento da demanda somente 

com o objetivo exclusivo do ressarcimento, já alcançado pela prescrição 

da ação, de maneira que este deverá ser buscado, autonomamente, em 

ação própria, e não no bojo da Ação de Improbidade atingida pela 

prescrição. Em outras palavras, as SANÇÕES por ATO de IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA contidas nos incisos do art. 12 da Lei 8.429/92 são: 

multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o 

Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

perda da função pública, ressarcimento integral do dano e perda de bens 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio. A ORIENTAÇÃO MAJORITÁRIA da 

DOUTRINA entende que a PRESCRIÇÃO prevista no art. 23 da Lei de 

Improbidade Administrativa incide sobre TODAS as referidas SANÇÕES, 

SALVO o RESSARCIMENTO do DANO causado ao ERÁRIO. Nesse 

sentido, a orientação de Maria Sylvia Zanella di Pietro (Direito 

Administrativo, 14ª ed., São Paulo: Atlas. 2002, p. 695), ao afirmar: “A 

prescrição da ação de improbidade está disciplinada no artigo 23, que 

distingue duas hipóteses: pelo inciso I, a prescrição ocorre cinco anos 

após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de 

função de confiança; para os que exerçam cargo efetivo ou emprego, o 

inciso II estabelece que a prescrição ocorre no mesmo prazo prescricional 

previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão 

a bem do serviço público. São, contudo, imprescritíveis, as ações de 

ressarcimento por danos causados por agente público, seja ele servidor 

público ou não, conforme o estabelece o artigo 37, § 5º, da Constituição. 

Assim, ainda que para outros fins a ação de improbidade esteja prescrita, 

o mesmo não ocorrerá quanto ao ressarcimento dos danos”. Por sua vez, 

Wallace Paiva Martins Júnior (Probidade Administrativa, 3ª ed., São Paulo: 

Saraiva. 2006, p. 375): “A prescrição não se aplica às penalidades 

previstas na lei que objetivam a reparação do dano material e moral (perda 

dos bens ilicitamente acrescidos, ressarcimento do dano e pagamento da 

multa civil). Juarez Freitas entende que a reparação de danos morais 

concretizada pela multa civil prevista na Lei Federal n. 8.429/92 deve ser 

pleiteada com observância da prescrição regulada no art. 23, porque 

somente é imprescritível o ressarcimento por danos materiais. Entretanto, 

não procede a distinção: a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da 

Constituição Federal atinge tanto danos materiais quanto morais, apesar 

de não haver exceção no corpo do art. 23, interpretação que se ajusta 

com a abolição da vetusta discussão acerca da reparabilidade (cumulada) 

do dano moral sofrido pela Administração Pública, independentemente do 

ressarcimento do dano patrimonial, a perda de bens também é sanção 

imprescritível, a teor do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, sem que se 

possa aventar proteção jurídica derivada do ato ilícito”. Em sentido 

contrário, a lição de Marino Pazzaglini Filho (Lei de Improbidade 
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Administrativa Comentada, 2ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2005, p. 226), 

ao comentar sobre a compatibilização do art. 37, § 5º, da Constituição 

Federal com o art. 23 da Lei 8.429/92: “Como compatibilizar este 

dispositivo constitucional, que excetua a ação de ressarcimento de danos 

ao Erário, com a regra do art. 23 em exame? Segundo a norma 

constitucional, a ação civil que tem maior eficácia, no tempo, para a defesa 

do Erário, é a ação de ressarcimento de danos. Assim, decorrido o prazo 

prescricional das ações civis de improbidade administrativa, estabelecido 

nos incisos I e II do art. 23, o ressarcimento dos danos sofridos pelo 

Erário, nas unidades da Federação (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), decorrentes de ato de improbidade, deverá ser pleiteado em 

ação civil de ressarcimento de danos. E tem legitimidade ativa para 

promovê-la advogado ou procurador da unidade federativa lesada”. 

Efetivamente, nos termos do “caput” do art. 23 da Lei 8.429/92, a 

prescrição prevista na referida norma atinge as “ações destinadas a levar 

a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas”, ou seja, as 

sanções previstas no art. 12 e incisos da Lei de Improbidade 

Administrativa não podem ser aplicadas em decorrência de ato de 

improbidade administrativa caso configurado o prazo prescricional, salvo o 

ressarcimento de danos causados ao erário. Entretanto, tal conclusão não 

permite afirmar que a Ação de Improbidade, na qual seja reconhecida a 

configuração da prescrição, possa prosseguir exclusivamente com o 

intuito de ressarcimento de danos, pois, em princípio, seria inadequado 

admitir que a mencionada sanção subsistiria autonomamente sem a 

necessidade do reconhecimento de ato de improbidade administrativa. 

Além disso, deve ser ressaltado que a configuração de qualquer dos tipos 

previstos na Lei 8.429/92 exige a comprovação de conduta dolosa e, 

excepcionalmente, culposa, ao contrário da pretensão de ressarcimento 

ao erário, que requer tão-somente a prova de culpa. Também deve ser 

considerando que o principal objetivo da ação prevista na Lei 8.429/92 é a 

repressão de atos de improbidade praticados contra a Administração 

Pública e, como consequência, a de imposição de severas sanções, entre 

as quais o ressarcimento integral do dano causado pelo ato ímprobo. 

Nesta esteira, eis o ENTENDIMENTO do C. STJ: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AÇÃO 

CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 

PROSSEGUIMENTO PARA OBTER EXCLUSIVAMENTE O RESSARCIMENTO 

DE DANO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO 

DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO 

E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 5. Efetivamente, nos termos do caput do 

art. 23 da Lei 8.429/92, a prescrição prevista na referida norma atinge as 

“ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem 

ser propostas”, ou seja, as sanções previstas no art. 12 e incisos da Lei 

de Improbidade Administrativa não podem ser aplicadas em decorrência de 

ato de improbidade administrativa caso configurado o prazo prescricional, 

salvo o ressarcimento de danos causados ao erário. Entretanto, tal 

conclusão não permite afirmar que a ação civil de improbidade, na qual 

seja reconhecida a configuração da prescrição, possa prosseguir 

exclusivamente com o intuito de ressarcimento de danos, pois, em 

princípio, seria inadequado admitir que a mencionada sanção subsistiria 

autonomamente sem a necessidade do reconhecimento de ato de 

improbidade administrativa. 6. Portanto, configurada a prescrição da ação 

civil de improbidade administrativa prevista na Lei 8.429/92, é manifesta a 

inadequação do prosseguimento da referida ação tão-somente com o 

objetivo de obter ressarcimento de danos ao erário, o qual deve ser 

pleiteado em ação autônoma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa parte, desprovido. (REsp 200501999380 - 801846, Relatora Min. 

DENISE ARRUDA, 1T, v.u., DJE de 12/02/2009) (sem destaque no original). 

Assim, em face da PRESCRIÇÃO da POSSIBILIDADE da IMPOSIÇÃO de 

PENALIDADE por suposto ATO de IMPROBIDADE, o RESSARCIMENTO de 

DANO deve ser pleiteado em AÇÃO AUTÔNOMA, em razão do VÍNCULO 

ACESSÓRIO da referida penalidade no contexto da Lei 8.429/92. “Ex 

positis”, REJEITO a PETIÇÃO INICIAL com relação aos REQUERIDOS 

FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA e ZENEIDE PEREIRA DA SILVA SANTOS, ante a 

incidência da prescrição, nos termos do § 8° do artigo 17 da Lei n° 

8.429/92, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO SEM 

JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, RECEBO a INICIAL da AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA com 

relação aos REQUERIDOS Mauro Sérgio Garcia, Bruno Jivago Budney, 

Flávio Norberto Lange, Francisco da Silva Alencar e Pedro Rodrigues da 

Costa, reconhecendo, “prima facie”, a existência de INDÍCIOS RAZOÁVEIS 

da prática de ATOS ÍMPROBOS, passíveis de serem enquadrados como 

de improbidade administrativa, de maneira que durante a regular instrução 

é que emergirá, do conjunto fático-probatório, a verdade dos fatos, 

ensejando decisão hígida e lastreada em profundo exercício cognitivo, 

conforme o estabelecido no § 8º do art. 17 da Lei 8.429/92. Dessa forma, 

DETERMINO: a) Inicialmente, MANIFESTE-SE o AUTOR quanto à CERTIDÃO 

de ID. 12526934 - Pág. 1; caso em que, informado novo endereço, deverá 

o Requerido Flávio Norberto Lange ser NOTIFICADO, nos termos do artigo 

17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, para oferecer MANIFESTAÇÃO POR 

ESCRITO, que poderá ser instruída com documentos e justificações, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. b) Concomitantemente, DETERMINO a 

CITAÇÃO dos Requeridos Mauro Sérgio Garcia, Bruno Jivago Budney, 

Francisco da Silva Alencar e Pedro Rodrigues da Costa para, no prazo de 

15 (quinze) dias, CONTESTAREM, se quiserem, a presente ação, nos 

termos do artigo 17, parágrafo 9º, da L.I.A. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, arts. 219, 229 e 335). c) 

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE. d) Contestando, vista ao AUTOR 

para RÉPLICA, nos termos de sua prerrogativa insculpida na L.O.N.M.P. 

(art. 41, inciso IV, da Lei nº 8.625/93). e) Caso necessário, EXPEÇA-SE 

CARTA PRECATÓRIA. f) Por fim, CERTIFIQUE-SE quanto à NOTIFICAÇÃO 

do MUNICÍPIO de SINOP (ID. 11285863 - Pág. 1), nos termos do artigo 17, § 

3º da Lei nº 8.429/92. Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BELAMOGLIE DE CARVALHO OAB - MS19150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010545-09.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTENOR DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A Vistos, etc. 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

executada 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 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. 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. SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012065-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012065-89.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 9.463,34; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPRA E 

VENDA, CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: AGUIA 

DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME Vistos etc. DEFIRO o postulado pelo 

autor, tendo em vista que restaram infrutíferas as demais tentativas de 

satisfação do integral do débito perseguido na presente execução. 

EXPEÇA-SE MANDADO CONSTATAÇÃO, PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para saldar o débito em execução, no 

endereço informado pelo exequente, atentando-se a ordem de 

IMPENHORABILIDADE disposta no art. 833 do Novo Código de Processo 

Civil; Uma vez restando frutífera a penhora, INTIME-SE o executado, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de DEFESA, 

nos termos do art. 915 do Novo Código de Processo Civil; Desde já, 

restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Serve a 

presente decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E 

CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001205-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSEMIRO DE MEIRA GARCIA OAB - PR42137 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAEL BARRETO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001205-92.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 432.219,90; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Intimação]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO 

Parte Ré: REQUERIDO: IZAEL BARRETO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. 

CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a cópia da 

missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de origem 

com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas das 

situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001372-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ZANCAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARA RIGATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001372-12.2018.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Intimação]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDER ZANCAN Parte Ré: REQUERIDO: ADRIANA 

MARA RIGATTO Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da 

deprecada, servindo a cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, 

DEVOLVA-SE à Comarca de origem com as cautelas e homenagens de 

estilo. 3. Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecada. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001373-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA FELSSNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MAYARA RAMOS ESTEVOM OAB - PR68671 (ADVOGADO)

MARIANA VANZO MOMMENSOHN OAB - PR65691 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001373-94.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.731,54; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação, Intimação]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIO CESAR SILVA FELSSNER 

Parte Ré: REQUERIDO: APOLIANE GISELY DA SILVA Vistos, etc. 1. 

CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a cópia da 

missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de origem 

com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas das 

situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011378-32.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO TOCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT17781/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011378-32.2013.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.152,80; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SABINO TOCHETTO Parte Ré: 

EXECUTADO: ROBERTO CARLOS FERRONATO JUNIOR Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de execução em que a parte exequente foi 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, porém deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. O artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que Ihe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo 

assim, competia ao exequente cumprir a decisão para prosseguimento da 

presente demanda, conforme ID 10151666, porém, este deixou transcorrer 

o prazo concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado. Cumpre registrar que as regras do procedimento 

comum aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução, consoante 

art. 318 do CPC, sendo assim, a extinção na forma do artigo alhures é 

medida imperiosa. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os 

critérios que a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os 

quais destaco a celeridade e a economia processual. O artigo 51 do 

mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Logo, sem maiores delongas, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

despesas processuais Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005052-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BARTOLOMEU PESSOA (REQUERENTE)

ANDERSON RIBAS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

SOCIETE AIR FRANCE (REQUERIDO)

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005052-39.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 36.932,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANDRA BARTOLOMEU 

PESSOA, ANDERSON RIBAS CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: DECOLAR. 

COM LTDA., ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., SOCIETE 

AIR FRANCE, KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO Vistos, etc. 1. 

Instada a se manifestar-se acerca de meios de localizar a Requerida 

DECOLAR.COM.BR, em movimento de ID 8317818, a Autora informou novo 

endereço passível de encontrá-la. 2. Diante do exposto, defiro o pedido da 

Autora, para determinar, por correspondência postal, a citação/intimação 

da requerida, no endereço declinado nos autos. 3. Com efeito, designe 

nova data para audiência de conciliação. INTIME-SE. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 9 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001791-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001791-32.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 26.606,26; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VONEI BARP SERVICOS - EPP 

Parte Ré: EXECUTADO: JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente os títulos executivos originais junto ao Cartório deste Juizado, 

que serão CONFERIDOS e CARIMBADOS pela Sr.ª Gestora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor 

e bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às Providências SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001809-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE SOUZA MENEGATTI QUIROGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE APOLINARIO DE AMORIM (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE PASCHOAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001809-53.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 16.357,59; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[INADIMPLEMENTO, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: JULIA DE SOUZA MENEGATTI QUIROGA Parte 

Ré: EXECUTADO: DENISE APOLINARIO DE AMORIM, PAULO HENRIQUE 

PASCHOAL Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor 

e bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às Providências SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001824-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUNKES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOILI BAVARESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001824-22.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 3.472,33; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, 

INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VILSON LUNKES Parte Ré: EXECUTADO: NOILI BAVARESCO Vistos, etc. 

1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente os títulos executivos originais junto ao Cartório deste Juizado, 

que será(ão) CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) pela Sr.ª Gestora, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte devedora, 

bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 

3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do 

débito, e conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, 

PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente 

a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da 

lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às Providências SINOP, 9 de abril 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001842-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS ALMEIDA (EXECUTADO)

JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001842-43.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 6.262,61; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VONEI BARP SERVICOS - EPP 

Parte Ré: EXECUTADO: LUIS CARLOS ALMEIDA, JOSEMAR MARTINS 

SALGUEIRO Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, apresente os títulos executivos originais junto ao 

Cartório deste Juizado, que será(ão) CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) 

pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001856-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENEU JACOB LERNER (EXECUTADO)

SONIA MARIA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001856-27.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 23.423,73; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, 

SUCUMBÊNCIA, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, MULTA DE 10%, JUROS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ADENIS PASQUALETTO JUNIOR 

Parte Ré: EXECUTADO: SONIA MARIA DE LIMA, RENEU JACOB LERNER 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Às Providências SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001890-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RICARDO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MATEUS DALLA CORTE OAB - MS10775 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001961-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LUIZ BRAMBILLA GRACINO DE OLIVEIRAS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001962-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONICE LOPES DOS SANTOS RUVIERI -ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI JOEL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001747-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SARTORELLI SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CARVALHO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001558-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RISSI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILI BERWIG OAB - MT0007160A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001589-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO MAGICO PAPELARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE CESCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 
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das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001592-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

MARCOS VINICIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

LECI TERESINHA PERONDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002685-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.A.R. ALVES OFICINA MECANICA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002552-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI PAULINO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002543-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIO LUIZ SODER (REQUERENTE)

GUILHERME CLIVATI BRANDT (REQUERENTE)

MICHAEL FELIPE CREMONESE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CLIVATI BRANDT OAB - PR43368 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002528-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIDENCIA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002523-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARQUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RIBEIRO POLETTO OAB - PR67781 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DANIEL SOKOLOWSKI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002510-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SCHMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002170-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DE MEIRELES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON LUIS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 
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desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002185-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDSON JOSE VANNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002201-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI CURVO MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001749-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CHRISTINA DE MELO MARCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ROBERTO FERREIRA DO COUTO OAB - MS9204 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA DOS SANTOS SILVA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a 

cópia da missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001927-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JUNIOR DA CONCEICAO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001927-29.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 6.103,72; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

ADRIANO JUNIOR DA CONCEICAO ALVES Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os 

títulos executivos originais junto ao Cartório deste Juizado, que será(ão) 

CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor 

e bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às Providências SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001960-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA WERLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001960-19.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 800,91; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: KELLY 

KARLA HOFFMANN 01292813105 Parte Ré: EXECUTADO: MARCIA WERLI 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Às Providências SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012653-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (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 24/04/2018 15:45. Segunda-feira, 09 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010906-94.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010906-94.2014.8.11.0015 REQUERENTE: CRISTIANE RAMOS SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. 1. INTIME-SE o executado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

homologatória proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, COM ou SEM manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e tornem 

os autos conclusos para deliberação do pedido do que lhe é de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010696-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010696-72.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELIDIANI APARECIDA RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” A Requerente ELIDIANI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA ajuizou 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face deVIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu nome 

negativado indevidamente por serviços jamais contratados. Da mesma 

forma, não merece prosperar o pedido de improcedência da ação por 

ausência de juntada do comprovante original de negativação, eis que a 

boa fé é presumida e poderia ser facilmente afastada pela Requerida, que 

dispõe de meios suficientes para trazer aos autos o solicitado documento 

original. Por fim, a alegação da parte Requerida de ausência de 

representação processual tendo em vista a suspensão do patrono da 

Requerente também não merece prosperar, pois não consta nos autos 

qualquer prova neste sentido. Ao contrário disso, para refutar tais 

alegações, o patrono da Requerente junta certidão expedida pela OAB, 

comprovando a regularidade de sua inscrição. Por não vislumbrar mais 

questões preliminares, passo ao exame do mérito da presente demanda. 

Ao se tratar de relação típica de consumo a ela é aplicável a legislação 

que a rege, a qual está condensada no Código de Defesa do Consumidor 

que estipula em seu art. 6º, inciso VIII, a possibilidade da inversão do ônus 

da prova quando houver verossimilhança da alegação ou quando o 

consumidor for hipossuficiente. Sob esse prisma probatório cumpre a 

Requerida provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), o que logrou êxito através 

dos documentos juntados em sua defesa, quais sejam, faturas com 

detalhamento de utilização de serviços e relatórios de pagamentos, 

cadastro da Requerente com os mesmos dados fornecidos na exordial. 

Sendo assim, diante dos fatos narrados e documentos acostados aos 

autos, entendo que não houve qualquer atitude ilícita praticada pela 

Requerida, sendo imperioso o indeferimento dos pedidos elencados na 

exordial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Requerente. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010018-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MALAQUIAS PONSINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010018-45.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANA MARIA MALAQUIAS 

PONSINELLI REQUERIDO: BANCO SAFRA 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA MARIA 

MALAQUIAS em face de BANCO SAFRA S.A. A parte Requerente afirma 

que possui conta bancária para fins de recebimento de aposentadoria e 

que a Reclamada vem descontando de seu benefício valores mensais cuja 

contratação a Reclamante alega desconhecer. Em sede de contestação a 

parte Reclamada sustentou pela existência e regularidade dos descontos. 

O pedido de redesignação da audiência de conciliação formalizado pela 

parte Reclamada na Ata de id. 10675165 deve ser indeferido, uma vez que 

esta foi citada em tempo hábil, tanto que compareceu ao ato, e, conforme 

dispõe a Súmula 19 da Turma Recursal, “o prazo mínimo entre a citação e 

a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 

(quarenta e oito) horas”. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA não prospera, 

pois ao presente caso não se mostra necessária a realização de perícia, 

eis que nenhum contrato foi aportado aos autos. Portanto, não há qualquer 

lógica em proceder-se com prova pericial grafotécnica, de forma que 

rejeito a preliminar suscitada e, não havendo outras preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Cabe 

destacar que à presente lide aplica-se o microssistema dos Código de 

Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as 

partes. A controvérsia da presente demanda reside na origem do débito 

que ensejou os descontos na conta corrente da Reclamante. Da análise 

da documentação juntada, em especial a resposta do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS (id. 11845736) ao Ofício expedido por esse juízo, 

infere-se que restou incontroverso a existência de seguidos e sucessivos 

descontos na corrente da Autora desde o mês de Março de 2015 (33/60), 

no valor total descontado de R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais). Em 

sua defesa a parte Requerida arguiu que referido débito refere-se ao 

contrato de empréstimo nº 000000795711, no valor de R$ 1.035,90 (mil e 

trinta e cinco reais e noventa centavos), com Inicios dos Descontos em 

08/04/2015 e Término em 06/03/2020; contudo, limitou-se a colacionar print 

screen de seu sistema, o que não pode ser admitido por tratar-se de 

prova produzida unilateralmente. Em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 

373,II, CPC era ônus da parte Requerida a demonstração da regularidade 

da contratação que ensejou os descontos mensais na conta bancária da 

Reclamante. E, não havendo demonstração da origem do débito, este 

dever ser entendido como indevido. Neste sentido: SÚMULA DE 

JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FRAUDE – COBRANÇA 

INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

A Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente 

moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa 

ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Não existem motivos para realização de perícia 

grafotécnica, pois está claro que o Recorrido é analfabeto, 

identificando-se em todos os atos apenas pela digital, sendo que na 

assinatura do contrato consta seu nome por extenso. Assim, rejeito a 

preliminar. DANO MORAL CONFIGURADO. A Doutrina e a Jurisprudência 

têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no 

patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela 

é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização. Veja-se o 

ensinamento de Yussef Said Cahali: "(...) Parece mais razoável, assim, 

caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, como 

a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida 

do homem que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, 

a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos"...(CAHALI, Yussef Said, Dano Moral, 2ª Ed., ver., atual. E apl., 3ª 
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tiragem, Revistas dos Tribunais, 1999, PP.20-21.)" . Assim, como é cediço, 

a configuração dos danos morais independem da prova de prejuízos e de 

reflexos ou repercussão patrimonial. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da condenação a título de 

reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade 

econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o 

enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da 

medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em 

nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in 

"Reparação Civil por Danos Morais", 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas 

dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) guarda relação com os critérios acima devendo ser mantido, 

considerando que, mesmo não havendo maiores prejuízos em nome do 

Reclamante, deve ser levando em conta a intensidade da culpa e a falta de 

mínimos cuidados que levaram ao evento praticado de forma fraudulenta 

em nome do Reclamante, levando-se em conta os descontos efetuados e 

o próprio valor do contrato de R$ 4.753,03 DANO MATERIAL - mantido pois 

efetuados os descontos, destacando-se que o recurso se insurge em 

relação à devolução em dobro, porém o magistrado não determinou 

devolução em dobro e sim a forma simples, exatamente como determinado 

na sentença, que se mantém neste ponto. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: "Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão". HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. a parte Recorrente arcará com as custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RI 165/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado 

no DJE 09/06/2014). É sabido que a condenação em dano moral é baseada 

no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se 

reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte 

a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com a lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. No mais, restando incontroversos os 

descontos realizados na conta da Reclamante pela Reclamada, deve a 

Autora ser ressarcida do valor de R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis 

reais), em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA e, consequente, do débito 

discutido nestes autos e, CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença, e 

R$ 2.112,00 (dois mil cento e doze reais) a título de repetição do indébito, 

acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data dos descontos, 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. Expeça-se ofício ao INSS para 

ciência. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001141-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SOUZA CALONGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLACIMERI DALMORO - 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 24/04/2018 17:45. Segunda-feira, 09 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZE BEZERRA PONZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (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 23/04/2018 14:00. Segunda-feira, 09 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE MANFROI PERON (REQUERENTE)

BRAZ BORGHEZAN PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002157-08.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELOIDE MANFROI PERON, 

BRAZ BORGHEZAN PERON REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia as 

partes reclamantes indenização por danos morais, ao argumento no dia de 

24/12/2016 houve suspensão do fornecimento de energia elétrica e que 

só fora restabelecido no final da tarde do dia 25/12/2016. A parte 

requerida contesta alegando confirmando a existência de interrupção do 

fornecimento em razão de suposta rompimento de cabo da rede elétrica, e 

que tal fato caracterizaria caso fortuito rompendo o nexo de causalidade e 

afastando o dever de indenizar. A parte requerida alegou caso fortuito, 

mas tenho que rompimento de cabo de rede elétrica se trata de caso 

fortuito interno que por sua vez é aquele que se inserem na órbita da 

previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento. Frise-se que caso fortuito interno não tem o condão de 

romper o nexo de causalidade como o caso fortuito externo. Aliás, nesse 

sentido a Turma Recursal de Mato Grosso já firmou entendimento, leia-se: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL - 1ª 

Tu rma  Recu rsa l  Temporá r i a  Recu rso  I nom inado  N º 

0061813-57.2014.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: Société Air France Recorrido: Reziel Junior Santi 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 

PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE MAIS DE 

VINTE E QUATRO HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA 

AERONAVE. RISCO DO EMREENDIMENTO. PERDA DE PROGRAMAÇÃO DE 

PASSEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
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NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 618135720148110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 22/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016)” Ademais, ainda 

que se tratasse de caso fortuito externo, a Reclamada não apresentou 

qualquer documentação apta a provar a existência de tais alegações, não 

se desvencilhando do ônus que se lhe incumbia por força do que 

preconiza o art. 373, inciso II do CPC. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

interrupção do serviço, sem, contudo, que haja qualquer justificativa o que 

caracteriza a falha na prestação de serviços. Não obstante, ainda que 

houvesse a falha na prestação de serviços, isto não implica dizer 

automaticamente que houve a configuração da responsabilidade civil. 

Todavia, ao analisar o caso concreta e suas especialidades 

principalmente no que se refere à atividade desenvolvida pelos 

Reclamantes à saber: produtores de leite. A atividade desenvolvida pelos 

Reclamantes se mostram relevantes pelo fato de que a matéria prima 

produzida é altamente perecível, necessitando de constante refrigeração. 

Refrigeração esta que se dá através do uso da energia elétrica, que no 

caso concreto não estava sendo fornecida pela Reclamada. Não é 

necessário grande exercício cognitivo para saber que para o pequeno 

produtor rural a iminência da perda de sua produção é fato que não se 

consubstancia em mero aborrecimento, mas em verdadeiro abalo moral e 

psíquico de modo a produzir a incerteza de sua subsistência. Desta feita 

resta plenamente demonstrado a configuração dos danos morais 

indenizáveis aos reclamantes, restando, portanto, fixar o quantum a ser 

arbitrado. Vale ressaltar que, para a fixação do quantum indenizatório pelo 

dano moral, não existem critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento e incumbe ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da Reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Reclamante servirá, 

a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelas partes 

Reclamantes, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para 

CONDENAR a reclamada pagar para cada reclamante, a título de danos 

morais, R$ 6.000,00 (Seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI SUELI DURKS (REQUERENTE)

EDILSON SMIDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002221-18.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NOELI SUELI DURKS, EDILSON 

SMIDERLE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia as partes reclamantes indenização por danos morais, 

ao argumento no dia de 24/12/2016 houve suspensão do fornecimento de 

energia elétrica e que só fora restabelecido no final da tarde do dia 

25/12/2016. A parte requerida contesta alegando confirmando a existência 

de interrupção do fornecimento em razão de suposta rompimento de cabo 

da rede elétrica, e que tal fato caracterizaria caso fortuito rompendo o 

nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar. A parte requerida 

alegou caso fortuito, mas tenho que rompimento de cabo de rede elétrica 

se trata de caso fortuito interno que por sua vez é aquele que se insere 

na órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento. Frise-se que caso fortuito interno não tem o condão de 

romper o nexo de causalidade como o caso fortuito externo. Aliás, nesse 

sentido a Turma Recursal de Mato Grosso já firmou entendimento, leia-se: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL - 1ª 

Tu rma  Recu rsa l  Temporá r i a  Recu rso  I nom inado  N º 

0061813-57.2014.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: Société Air France Recorrido: Reziel Junior Santi 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 

PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE MAIS DE 

VINTE E QUATRO HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA 

AERONAVE. RISCO DO EMREENDIMENTO. PERDA DE PROGRAMAÇÃO DE 

PASSEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 618135720148110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 22/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016)” Ademais, ainda 

que se tratasse de caso fortuito externo, a Reclamada não apresentou 

qualquer documentação apta a provar a existência de tais alegações, não 

se desvencilhando do ônus que se lhe incumbia por força do que 

preconiza o art. 373, inciso II do CPC. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

interrupção do serviço, sem, contudo, que haja qualquer justificativa o que 

caracteriza a falha na prestação de serviços. Não obstante, ainda que 

houvesse a falha na prestação de serviços, isto não implica dizer 

automaticamente que houve a configuração da responsabilidade civil. 

Todavia, ao analisar o caso concreta e suas especialidades 

principalmente no que se refere à atividade desenvolvida pelos 

Reclamantes à saber: produtores de melaço de cana e derivados. A 

atividade desenvolvida pelos Reclamantes se mostram relevantes pelo 

fato de que a matéria prima produzida é altamente perecível, necessitando 

de constante refrigeração. Refrigeração esta que se dá através do uso da 

energia elétrica, que no caso concreto não estava sendo fornecida pela 

Reclamada. Não é necessário grande exercício cognitivo para saber que 

para o pequeno produtor rural a iminência da perda de sua produção é 

fato que não se consubstancia em mero aborrecimento, mas em 

verdadeiro abalo moral e psíquico de modo a produzir a incerteza de sua 

subsistência. Desta feita resta plenamente demonstrado a configuração 

dos danos morais indenizáveis aos reclamantes, restando, portanto, fixar 

o quantum a ser arbitrado. Vale ressaltar que, para a fixação do quantum 

indenizatório pelo dano moral, não existem critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento e incumbe ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

Reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para cada Reclamante servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pelas partes Reclamantes, sem que isso importe em 
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enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial para CONDENAR a reclamada pagar para cada 

reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 (Seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI SUELI DURKS (REQUERENTE)

EDILSON SMIDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002221-18.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NOELI SUELI DURKS, EDILSON 

SMIDERLE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia as partes reclamantes indenização por danos morais, 

ao argumento no dia de 24/12/2016 houve suspensão do fornecimento de 

energia elétrica e que só fora restabelecido no final da tarde do dia 

25/12/2016. A parte requerida contesta alegando confirmando a existência 

de interrupção do fornecimento em razão de suposta rompimento de cabo 

da rede elétrica, e que tal fato caracterizaria caso fortuito rompendo o 

nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar. A parte requerida 

alegou caso fortuito, mas tenho que rompimento de cabo de rede elétrica 

se trata de caso fortuito interno que por sua vez é aquele que se insere 

na órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento. Frise-se que caso fortuito interno não tem o condão de 

romper o nexo de causalidade como o caso fortuito externo. Aliás, nesse 

sentido a Turma Recursal de Mato Grosso já firmou entendimento, leia-se: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL - 1ª 

Tu rma  Recu rsa l  Temporá r i a  Recu rso  I nom inado  N º 

0061813-57.2014.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: Société Air France Recorrido: Reziel Junior Santi 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE 

PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE MAIS DE 

VINTE E QUATRO HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA 

AERONAVE. RISCO DO EMREENDIMENTO. PERDA DE PROGRAMAÇÃO DE 

PASSEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 618135720148110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 22/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016)” Ademais, ainda 

que se tratasse de caso fortuito externo, a Reclamada não apresentou 

qualquer documentação apta a provar a existência de tais alegações, não 

se desvencilhando do ônus que se lhe incumbia por força do que 

preconiza o art. 373, inciso II do CPC. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

interrupção do serviço, sem, contudo, que haja qualquer justificativa o que 

caracteriza a falha na prestação de serviços. Não obstante, ainda que 

houvesse a falha na prestação de serviços, isto não implica dizer 

automaticamente que houve a configuração da responsabilidade civil. 

Todavia, ao analisar o caso concreta e suas especialidades 

principalmente no que se refere à atividade desenvolvida pelos 

Reclamantes à saber: produtores de melaço de cana e derivados. A 

atividade desenvolvida pelos Reclamantes se mostram relevantes pelo 

fato de que a matéria prima produzida é altamente perecível, necessitando 

de constante refrigeração. Refrigeração esta que se dá através do uso da 

energia elétrica, que no caso concreto não estava sendo fornecida pela 

Reclamada. Não é necessário grande exercício cognitivo para saber que 

para o pequeno produtor rural a iminência da perda de sua produção é 

fato que não se consubstancia em mero aborrecimento, mas em 

verdadeiro abalo moral e psíquico de modo a produzir a incerteza de sua 

subsistência. Desta feita resta plenamente demonstrado a configuração 

dos danos morais indenizáveis aos reclamantes, restando, portanto, fixar 

o quantum a ser arbitrado. Vale ressaltar que, para a fixação do quantum 

indenizatório pelo dano moral, não existem critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento e incumbe ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

Reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para cada Reclamante servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pelas partes Reclamantes, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial para CONDENAR a reclamada pagar para cada 

reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 (Seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANDRE MARINI BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1000222-93.2018.8.11.0015 Promovente(s) Nome: JULIANO ANDRE 

MARINI BESSA Endereço: RUA DAS GOIABEIRAS, 430, JARDIM 

JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-712 Promovido(s) Nome: OI S/A 

Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 Tipo de Ação 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Tipo de Citação 

Off-Line Valor da Causa: R$ 38.160,00 Juízo Juizado Especial Cível de 

Sinop Audiência de Conciliação 27/03/2018 15:00 O presente carta, 

extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por 

finalidade o CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR (DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos cadastros 

de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra a presente 

decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, ABSTENHA-SE de 

novamente negativar o nome do reclamante até ulterior deliberação deste 

juízo) e a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo o 
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conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, 

s) de advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU 

ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Segunda-feira, 09 de Abril de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008383-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NUNES FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013210-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO WELINGTON DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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. 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. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, primeiramente, 

que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de interesse de agir da 

parte requerente. Alega ainda, que os valores cobrados são devidos, 

inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever 

de indenizar. Requer a extinção do feito É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Preliminarmente, quanto à 

falta de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à 

requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastada do poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. 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 
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(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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOTIO GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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 grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO 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 contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, apontando a existência de contratação, 

acompanhado de 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 
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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: 1013262-79.2017.8.11.0015
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(ADVOGADO)
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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 grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO 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 contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno, 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. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 489 de 566



pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005889-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALLYSON ARAUJO MENEZES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005889-94.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.188,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ATRASO DE VÔO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO Parte 

Ré: REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por JOÃO MIGUEL MARCHETTI DO 

NASCIMENTO em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A. Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Sem preliminares, passamos ao mérito. 

MÉRITO Narra o reclamante que comprou passagens aéreas para o dia 

09.05.2017 às 00:54 de Rio Branco (RBR) para Brasília (BSB) às 06:05 

(com duração de 3h30min). E seguindo viagem- Vôo: Brasília (BSB) 

09-05-2017 ás Cuiabá (CGB) dia 09.05.2017 às 07:32. Ocorre que, ficou 

por aproximadamente 5 horas esperando o avião sem qualquer tipo de 

auxilio da Ré na cidade de Rio Branco-AC. Após a realização do 

embarque, ficou por mais de 40 minutos dentro a aeronave sem qualquer 

tipo de assistência. Chegando a cidade de Brasília, houve a espera de 

mais 2 horas para a próxima conexão para São Paulo, qual não estava 

prevista no trajeto, haja vista que o tempo de conexão era pra ser de 0:40 

min. Com tudo, depois de ir para São Paulo/SP com voo de mais de 2 

horas, ainda teve que ficar por mais de 8:00 esperando a boa vontade da 

Ré e sem qualquer auxilio dentro do aeroporto, salvo o valor de R$ 27,00 

para tomar um café (absurdo). Cabe ressaltar que, além do transtorno, 

não prestaram qualquer tipo de informação, auxilio para tranquilizar o 

Autor e demais passageiros, muito menos acomodar em algum lugar para 

que esse descansasse, se higienizasse, pois já tinha ultrapassado mais 

de 20 horas entre voos e escalas, vejamos: Foram 5 horas guardando a 

aeronave em Rio Branco; 3h30min de voo até Brasília; 2 horas + aguardo 

para ir até São Paulo com duração de + 2h30min; aguardar por + de 8 

horas até a cidade de Cuiabá-MT. Diante de tais fatos requer a 

condenação da ré ao pagamento de dano moral e restituição das 

despesas que teve durante essas longas horas, visto que a Ré pouco se 

importou em minimizar todos os transtornos do Autor e de demais 

passageiros. Na hipótese a responsabilidade é de natureza objetiva, 

estando ínsitas ao contrato de transporte aéreo as cláusulas de 

indenização e pontualidade, por força dos artigos 734 e 737 do Código 

Civil, combinado com os artigos 927, Parágrafo único e 931. A propósito, 

não há exclusão do dever de reparação dos passageiros eventual 

alteração da malha aérea pela autoridade aeroviária devido à ausência de 

prova do pré-aviso da antecipação e alteração do horário de embarque. 

Outrossim, é inoperante a cláusula de não indenizar, conforme súmula n. 

161 do Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, "São, pois, obrigações do 

transportador, derivadas do contrato, a de levar pessoa ou coisa ao 

destino combinado, dentro do prazo estabelecido e nas condições 

estipuladas, zelando pela segurança e conservação com toda a diligência 

possível e exigível" (cf. J. C. SAMPAIO DE LACERDA, Curso de Direito 

Comercial Marítimo e Aeronáutico, RJ, Freitas Bastos, 3.ª ed., pág. 510, n. 

294, 1961). Por sua vez, no dano moral, a reparação não-patrimonial 

surge no instante em que o ser humano suporta um constrangimento que, 

no caso em tela, não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. A propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o 

ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor 

comezinho da vida que pode acarretar a indenização, mas aquele que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define “um desconforto 

comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito Civil, 

responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). 

Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de dano moral 

é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação onde só 

dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde não há 

ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Na 

situação descrita na inicial vislumbro situação em que possa caracterizar 

dano moral já que pela deficiente prestação do serviço de transporte 

aéreo trouxe prejuízos de ordem pessoal, material e moral a reclamante. 

Ademais, não há necessidade para a caracterização do dano moral 

reflexos econômicos uma vez que, na espécie, foi atingido, em virtude da 

conduta da reclamada, um dos direitos da personalidade da autora, tendo 

ocorrido o sofrimento humano que rende ensejo à obrigação de indenizar. 

Por fim, o sentimento a auto-estima também é merecedor de tutela jurídica. 

Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da dor moral suportada 

pela reclamante. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho 

prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei 

não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de 

ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de 

prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o 

abalo de crédito suportado pela autora, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

requerente e da requerida, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

4.000,00, levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras do requerente e requerido. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do 

dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve 

atender a repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e 

ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor 

se encontra pautado na razoabilidade uma vez que a requerida continuou 

a manter a conduta ilícita sem se preocupar com o interesse social da 

norma e a paz social. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o 

caráter repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer 

outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. Ante o exposto 

JULGO PROCEDENTE o pedido da reclamante em face da reclamada para 

condenar o reclamado a: 1) pagar aos autores a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros moratórios 

de 1,0%, ao mês, a partir da citação, tudo corrigido pelo IGP-M, a partir da 

sentença. 2) a restituir do valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) id. 

6860107, gastos com alimentação até o momento da propositura da 

presente demanda, valores estes a título de danos materiais, corrigidos 

pelo índice INPC a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês desde a 

citação. Sem honorários advocatícios e custas processuais, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da lei 9099/95. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 5 de 

abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1013339-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIA JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013339-88.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 372,42; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARINEIA JORGE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das 

Preliminares Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil. II - Mérito: A priori, determino a correção do 

valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve seu nome 

inserido no cadastro de inadimplentes do SCPC, por cobranças indevidas 

por parte da empresa Requerida, referente ao débito de R$ 372,42, que o 

Reclamante desconhece, alega ter cancelado o plano (não apresentou 

protocolo) com a requerida e quitado todas as dividas. Em sua peça de 

bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular utilização dos serviços 

pela parte autora, e que por mera liberalidade a autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas, se tornando inadimplente junto a ré e 

consequentemente teve seu nome negativado. Pois bem. Em analise detida 

aos autos, verifica-se que a conta corrente era de movimentação comum, 

e que o reclamante sempre fora cobrado pela taxa de manutenção, bem 

como aquelas pertinentes aos serviços por ele utilizados durante a 

contratualidade. Ademais, mesmo que hipoteticamente fosse a conta do 

requerente exclusiva para o recebimento de salario, ainda assim não 

estaria eximido quando a desejasse encerrar, de solicitar a requerida 

formalmente a adoção de tal procedimento. Percebe-se dos autos que, 

não obstante a alegação do Reclamante cancelou cia telefone o contrato 

havido entre as partes, não há nos autos qualquer documento que 

sustente tal alegação. Desta forma, diante das circunstâncias, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que os descontos são indevidos, eis que a conta estava sem 

movimentação, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o 

alegado, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e utilizou, os serviços da ré, e, de forma 

negligente e desidiosa ajuizou a presente ação. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e condeno a parte 

autora em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem 

como dos honorários do advogado que fixo no montante de 10% do valor 

da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Determino a 

retificação do valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o 

pedido de danos morais formulado na petição inicial. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 5 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011701-20.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MAICON JACKSON LAGE Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante 

formulou pedido de desistência da ação, sem qualquer justificativa – Id. 

11741574. Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação, inclusive juntando documentos que 

comprovam a contratação que geraram as dívidas em cobrança, 

comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de 

sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe 

que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado 

acima disposto decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício 

da jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Entendo que, a intimação do 

réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece incompatível 

com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de 

preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se 

pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, sem analisar 

as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há divergência na 

doutrina. É pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: ... a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de ”rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 
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de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. 3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, INDEFIRO o pedido de desistência 

da reclamante, e a passo a decidir a lide. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. I – 

Preliminar - Falta de interesse de agir O exercício do direito de ação deve 

estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - 

Da desnecessidade de apresentação do comprovante original de 

negativação O Código Civil brasileiro possibilitou em seu artigo 225 que: 

Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros 

fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou 

eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 

contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. Assim o 

reconhecimento de um documento como verdadeiro deixou de ser 

previamente exigido. Com o dispositivo acima referido nossa legislação 

passou a prestigiar o chamado princípio da verdade documental que 

considera o documento como verdadeiro até que provem o contrário. Cabe 

ainda salientar, que com a norma descrita acima é possível reconhecer 

validade aos documentos eletrônicos uma vez que não precisam de 

autenticação. Com relação ao documento oficial de extrato de restrição, 

cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o documento 

apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como empresa tem 

acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade do 

documento apresentado no Mov. 01. Ademais, a empresa tem acesso ao 

banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito bem ter 

juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Pelo exposto, 

afasto a preliminar arguida. II - Mérito: Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação a duas dívidas que nunca contraiu 

perante a parte requerida, desconhecendo por completo o fato. A parte 

requerida contesta o autor asseverando que a parte requerente possui 

vínculo com a mesma, e que a legitimidade da cobrança encontra-se na 

utilização de serviços de telefonia devidamente contratados, e que não 

foram totalmente quitados, não havendo indícios de suspeita de fraude, 

estando em legítimo exercício regular de direito, existindo, pois, relação 

jurídica, não havendo que se falar em danos morais, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. No contexto dos autos, verifica-se que 

a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 

COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (termo de adesão e 

contratação de serviços e termo de ciência e anuência devidamente 

assinados, cópia dos documentos pessoais, fatura e telas sistêmicas), 

demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes e que a 

negativação é legítima. O requerente em sede de impugnação se manifesta 

pela desistência da presente ação. Desta forma, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é a improcedência do 

pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. 

Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os serviços da ré, e, de 

forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das 

custas do processo, bem como dos honorários do advogado que FIXO no 

montante de 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 5 de abril de 2018. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011812-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANNABEL DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011812-04.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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ANNABEL DE JESUS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I - Mérito: Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, por 

cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao débito 

de R$ 76,14 que a Reclamante desconhece, eis que solicitou o 

cancelamento do plano de linha móvel, tendo pago quitado todos os seus 

débitos. Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular 

utilização dos serviços pela parte autora, e que em 18/06/2016 a 

requerente solicitou o cancelamento da linha e assim foi feito, porém 

quando houve o pedido de cancelamento, o ciclo do mês de junho já havia 

sido aberto (25/05/2016 – 24/06/2016) e a fatura automaticamente gerada, 

o que nitidamente ensejou em nova e devida cobrança no mês de julho que 

a autora deixou de efetuar o pagamento, se tornando inadimplente junto a 

ré e consequentemente teve seu nome negativado. Apesar da requerente 

não juntar aos autos documento indispensável a propositura da ação, 

comprovante de negativação, a ré apresenta documentos que comprovam 

a contratação do plano pós pago. No contexto dos autos, verifica-se que 

a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 

COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, demonstrando, assim, a 

relação jurídica entre as partes, e ainda que a negativação é legítima. O 

requerente impugna genericamente os documentos trazidos junto à 

defesa. Diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. No caso, conquanto a parte 

requerente informe, em sua exordial, que não possui débito com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é a improcedência do 

pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. 

Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os serviços da ré, e, de 

forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Determino a retificação do valor da causa 

para constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na 

presente data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado 

na petição inicial. Intime-se as partes, através de seus patronos. SINOP, 6 

de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012980-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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 Processo: 

1012980-41.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JAQUELINE PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminares 

Falta de interesse de agir O exercício do direito de ação deve estar 

fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento 

jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista 

processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - 

Da desnecessidade de apresentação do comprovante original de 

negativação O Código Civil brasileiro possibilitou em seu artigo 225 que: 

Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros 

fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou 

eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 

contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. Assim o 

reconhecimento de um documento como verdadeiro deixou de ser 

previamente exigido. Com o dispositivo acima referido nossa legislação 

passou a prestigiar o chamado princípio da verdade documental que 

considera o documento como verdadeiro até que provem o contrário. Cabe 

ainda salientar, que com a norma descrita acima é possível reconhecer 

validade aos documentos eletrônicos uma vez que não precisam de 

autenticação. Com relação ao documento oficial de extrato de restrição, 

cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o documento 

apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como empresa tem 

acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade do 

documento apresentado no Mov. 01. Ademais, a empresa tem acesso ao 

banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito bem ter 

juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Pelo exposto, 

afasto a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela empresa requerida no valor de 

R$ 166,51 uma vez que não possui com ela nenhum contrato. A parte 

requerida contesta o autor asseverando que a parte requerente possui 

vínculo com a mesma, e que a legitimidade da cobrança encontra-se na 

utilização de serviços de telefonia, e que não foi adimplido, não havendo 

indícios de suspeita de fraude, estando em legítimo exercício regular de 

direito, existindo, pois, relação jurídica, não havendo que se falar em 

danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 
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negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Ademais, 

impossível reputar telas de sistema como uma prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que devem 

ser analisados com reservas. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - EMPRESA DE TELEFONIA - 

INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA – 

NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - TELA DE COMPUTADOR - 

DOCUMENTO UNILATERAL -INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS 

DEVIDOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO 

PROVIDO. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 

130, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da 

produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o 

correto desate da controvérsia. A prova produzida pela empresa Apelada 

se limitou a apresentar telas de sistemas de informação (computador), 

consistente em documento unilateral e, de se dizer, de difícil compreensão 

visto que praticamente apagado, deixando de rebater a existência do 

protocolo de atendimento e a data em que este foi gerado. Ausente a 

prova da existência do débito, verificada está in casu a conduta negligente 

da Apelada ao inserir o nome da Apelante no rol de inadimplentes, daí o 

dano moral na situação posta é presumido, não necessita de prova de sua 

ocorrência, basta a simples inserção indevida. Recurso provido. Ônus da 

sucumbência invertido. (Ap 43812/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016) A prova da solicitação do 

serviço cabe a Requerida, não se podendo impor à parte hipossuficiente 

demonstrar a ocorrência de fato negativo. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “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”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só 

exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. Ocorre que, em análise aos documentos acostados na exordial, 

verifica-se que a parte autora possui restrição anterior à discutida nos 

presente autos, assim, quem já é registrado como inadimplente não pode 

se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Intime-se as partes, através 

de seus patronos. SINOP, 6 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013066-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013066-12.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 11.945,13; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifica-se que a reclamante formulou pedido de desistência da ação, 

negando que tenha assinatura constante no contrato apresentado em 

sede de contestação – Id. 12097618. Entretanto, a parte reclamada já 

havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, inclusive 

juntando documentos que comprovam a contratação que geraram as 

dívidas em cobrança, comprovando a relação contratual entre as partes, e 

ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, 

após a alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorre, fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Entendo que, a intimação do réu para manifestar 

sobre o pedido de desistência parece incompatível com o rito 

especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de preservar a 

segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar 

o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, sem analisar as 

particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há divergência na 

doutrina. É pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: ... a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de ”rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 
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muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. 3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, INDEFIRO o pedido de desistência 

da reclamante, e a passo a decidir a lide. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. I - 

Mérito: Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação a várias 

dívidas no total de R$ 1.945,13, que nunca contraiu perante a parte 

requerida, desconhecendo por completo o fato. A parte requerida 

contesta o autor asseverando que a parte requerente possui vínculo com 

a mesma, e que a legitimidade da cobrança encontra-se na utilização de 

serviços de telefonia devidamente contratados, e que não foram 

totalmente quitados, não havendo indícios de suspeita de fraude, estando 

em legítimo exercício regular de direito, existindo, pois, relação jurídica, não 

havendo que se falar em danos morais, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada 

carreou aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO discutido, (termo de adesão e contratação de serviços 

devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais, comprovante de 

endereço e telas sistêmicas), demonstrando, assim, a relação jurídica 

entre as partes e que a negativação é legítima. O requerente em sede de 

impugnação se manifesta pela desistência da presente ação. Desta forma, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações 

são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou, os serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa 

ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta 

junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 

6 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013081-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA TAVARES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013081-78.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUIZA TAVARES TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. I - Preliminar - Da competência do juizado 

especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pelas partes, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Ademais, é nítida a semelhança entre as 

assinaturas constante no contrato apresentado pela requerida e nos 

documentos apresentados pelo requerente. Assim, rejeito a preliminar em 

epigrafe. II - Mérito: Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SCPC, 

por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao 

débito de R$ 121,71, que a requerente desconhece, eis que jamais 

efetuou contrato com a requerida. Em sua peça de bloqueio, a requerida 

alega que ocorreu a regular utilização dos serviços pela parte autora, que 

o plano contratado fora o pós pago, e que por mera liberalidade a autora 

deixou de efetuar o pagamento das faturas, se tornando inadimplente junto 

a ré e consequentemente teve seu nome negativado. O requerente não 

apresenta impugnação. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 

COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (termo de ciência e anuência, 

termo de adesão de pessoa física para planos de serviço pós pagos – 

SMP, todos devidamente assinado pela requerente, copia dos documentos 

pessoais, comprovante de endereço, telas sistêmicas e faturas), 

demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes, e ainda a origem 

da divida que gerou a negativação. Desta forma, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que desconhece a dívida com a empresa requerida, não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas 

dívidas, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e utilizou, os serviços da ré, e, de forma 

negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer 

qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste 

sentido. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 
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487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se as partes, através de 

seus patronos. SINOP, 6 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORIEL DJONATAN SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000304-95.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ORIEL DJONATAN SOUZA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante formulou 

pedido de desistência da ação, negando que tenha assinatura constante 

no contrato apresentado em sede de contestação – Id. 12375712. 

Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado 

sua contestação, inclusive juntando documentos que comprovam a 

contratação que geraram as dívidas em cobrança, comprovando a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de sua redação, realizada 

no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto 

decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição 

somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto 

que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Entendo que, a intimação do 

réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece incompatível 

com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de 

preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se 

pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, sem analisar 

as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há divergência na 

doutrina. É pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: ... a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de ”rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. 3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, INDEFIRO o pedido de desistência 

da reclamante, e a passo a decidir a lide. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. I – 

Preliminares Não há que se falar em inépcia por ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, eis que os constantes na exordial 

são suficientes para o deslinde da presente ação, ademais a alegação 

ausência do comprovante original de negativação, não procede, eis que a 

parte juntou o original, ID. 9145651, assim, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil. Motivo pelo qual rejeito as preliminares 

arguidas. II - Mérito: Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a duas dívidas no total de R$ 448,48, que nunca 

contraiu perante a parte requerida, desconhecendo por completo o fato. A 

parte requerida contesta o autor asseverando que a parte requerente 

possui vínculo com a mesma, e que a legitimidade da cobrança 

encontra-se na utilização de serviços de telefonia devidamente 

contratados, e que não foram totalmente quitados, não havendo indícios 

de suspeita de fraude, estando em legítimo exercício regular de direito, 

existindo, pois, relação jurídica, não havendo que se falar em danos 

morais, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. No contexto 

dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de 

documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, 

(termo de adesão e contratação de serviços SMP, contrato de 

permanência, nota fiscal de aquisição de chip SIM, todos devidamente 

assinados, cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço, 

fatruras e telas sistêmicas), demonstrando, assim, a relação jurídica entre 

as partes e que a negativação é legítima. O requerente em sede de 

impugnação se manifesta pela desistência da presente ação. Desta forma, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações 

são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou, os serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa 

ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta 

junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 
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intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 

6 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013055-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor 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). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013085-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RESENDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 
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norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 63,39 (sessenta e 

três reais e trinta e nove centavos)., acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012374-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SUELEN FERREIRA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 
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quais sejam, R$ 64,69 (sessenta e quatro reais e sessenta e nove 

centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o 

vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

d e v i d a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012370-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 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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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012243-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

d e v i d a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012261-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. 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 Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS, MORAIS, proposta por DEYVID MAIKON DE ALMEIDA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A parte Reclamante alega que na 

data de 09/10/2017, teve o fornecimento de energia elétrica de sua 

residência interrompido. Informa que, sua família não conseguiu 

permanecer na residência, pois o desconforto do calor excessivo que 

estava no dia e que não podendo fazer o uso do ar condicionado para 

manter a refrigeração da casa, o Requerente teve que levar sua família 

para passar a noite em um hotel tendo prejuízos materiais no valor de 

R$120,00 (cento e vinte reais). A Reclamada, por sua vez, alega que 

desconhece o fato e que não houve nenhum registro de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica na residência do autor. Contudo, a 

empresa não comprovou o alegado, ônus que lhe competia nos termos do 

art. 373, II do CPC, tendo em vista as diversas provas referente à 

suspensão do fornecimento de energia elétrica que o autor colaciona aos 

autos. Na relação jurídica de direito material que a autora mantém com a 
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concessionária de energia elétrica está ínsita uma relação de consumo 

consistente na prestação de fornecimento de energia. Assevero, porém, 

que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, não 

tendo a Requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade na 

suspensão dos serviços em apreço, permanece a reclamada no campo 

das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório 

que lhe incumbia, seja por força do art. 333, II do CPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, a sua condenação pelos danos morais sofridos pelo Reclamante. No 

que tange ao pedido de condenação em danos morais, colhe-se dos autos 

que a parte autora teve suspenso o fornecimento de energia elétrica 

indevidamente. A suspensão do fornecimento de energia elétrica afeta a 

dignidade da pessoa humana, pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se 

torna insalubre sem o gozo desse fornecimento necessário para nossa 

subsistência. Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 

(mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. No entanto, com relação aos danos materiais tenho que os 

mesmos merecem prosperar em parte. O Autor requer o pagamento da 

quantia total de R$ 240,00. Sendo este, valor em dobro daquele pago 

referente à hospedagem em hotel. Contudo, a restituição do indébito em 

dobro só se justifica nos casos em que houver pagamento indevido, o que 

não é a hipótese dos autos, razão pela qual, defiro a título de danos 

materiais apenas a quantia de R$ 120,00. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Reclamante a 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, R$ 120,00 

(cento e vinte reais) a título de indenização por DANOS MATERIAIS 

monetariamente atualizada pelo INPC a partir do evento danoso e com 

juros de mora de 1% a contar da citação da parte requerida, momento da 

constituição em mora da devedora, 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013581-47.2017.8.11.0015
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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. 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 cópia de 

áudios, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 
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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 DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013082-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURICIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. 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 
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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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO COSTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas 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: 1013312-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. 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, 
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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 do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. 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. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013061-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PABOLA DE LIMA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, 

primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de 

interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor 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). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outra anotação em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise da certidão aportada, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome do autor. “Ex positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a 

inexistência do débito, bem como julgo improcedente o pedido de danos 

morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do 

artigo 55, da lei 9099/95. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012599-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERNANDES RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. 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. 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. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. Eis a 

síntese do necessário. Decido. Diante da ausência de preliminares, passo 

a analise do mérito. Destaque-se que as provas carreadas pela 

Reclamada dão conta da cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, 

desincumbindo-se, portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso II, do CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se 

recentemente nosso Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples 

ausência de notificação do devedor acerca do crédito cedido não o 

desobriga ao pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário 

de praticar os atos necessários a preservação de seu direito. Para 

ilustrar, colaciono a ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. 

CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação 

ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, 

que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A 

jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de 

notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) 

não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar 

os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - 

Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da 

recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “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. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Deixo de 

condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012793-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDINALVO GAMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, 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 
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TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 243,23 (duzentos e 

quarenta e três reais e vinte e três centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012427-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. 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. 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. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. Eis a 

síntese do necessário. Decido. Diante da ausência de preliminares, passo 

a analise do mérito. Destaque-se que as provas carreadas pela 

Reclamada dão conta da cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, 

desincumbindo-se, portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso II, do CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se 

recentemente nosso Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples 

ausência de notificação do devedor acerca do crédito cedido não o 

desobriga ao pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário 

de praticar os atos necessários a preservação de seu direito. Para 

ilustrar, colaciono a ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. 

CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação 

ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, 

que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A 

jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de 

notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) 

não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar 

os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - 

Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da 

recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “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. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Deixo de 

condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005395-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SALETE CAVALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. 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 
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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$ 5.000,00, 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$ 5.000,00 (cinco 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013022-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE TAYNARA LOPES DE OLIVEIRA PEREIRA (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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome do requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta 

de interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. 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 
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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 Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, 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$ 1.500,00 (mil e quinhentos 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013054-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO 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 contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação, além de 

telas de seu sistema interno 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 contudo, verifica-se dos autos que a mesma 

quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 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 
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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. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

demonstrando a evolução do montante que fora solicitado não sendo 

possível, portanto, o julgamento procedente do mesmo. “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012058-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

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. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifica-se que 

a parte Requerente ofertou Embargos de Declaração em duas 

oportunidades distintas, motivo pelo qual passo a análise destas. No id nº 

12016830 a parte Embargante sustenta OMISSÃO da sentença de id nº 

11891411 por não analisar a certidão de id nº 11567458. Tal pleito 

prospera. A certidão supramencionada notícia a impossibilidade de citação 

da parte Requerida, eis que o presente feito encontrava-se conclusos 

para análise dos Embargos opostos no id nº 10683066. Ainda que seja 

obrigação das partes seu comparecimento pessoal em Juízo, sendo certa 

a impossibilidade de realização do ato, tal como no presente caso em 

concreto, em observância a Princípio da Celeridade e Economia 

Processual o presente feito não deve ser extinto, mas sim ter sua 

audiência de conciliação redesignada. Por fim, no que tange aos Embargos 

de Declaração opostos no id nº 10683066 estes não comportam 

acolhimento. A parte Embargante aduziu EQUÍVOCO da decisão 

interlocutória de id nº 10587856 que NEGOU a TUTELA de URGÊNCIA 

pleiteada; todavia, o conteúdo de suas razões tem nítida intenção em 

rediscutir o mérito e não existindo propriamente qualquer omissão na 

decisão embargada. Não obstante a parte Embargante tenha trazido aos 

autos notícias quanto à eventual defeito na sonda Lambda; a causa de 

pedir não trata-se de fornecimento desta peça, mas sim de acessório 

automotivo para monitoramento da dita sonda. Não havendo qualquer 

alteração fática impõe-se a manutenção integral da decisão denegatória 

da Tutela de Urgência. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO 

os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no id nº 12016830 para 

REVOGAR a SENTENÇA de id nº 11891411; bem como para determinar, a 

designação de nova audiência de conciliação e expedição de Citação via 

AR. Por fim, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos no id nº 

10683066 para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo na íntegra a 

decisão de id nº 10587856. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013353-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER JUNIOR DA SILVA (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. 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 realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-30.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO VENEROSO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR JOSE GIRARDI (REQUERIDO)

JOSUE TEIXEIRA PONTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CASSIO MULLER (TERCEIRO INTERESSADO)

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. 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 realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias ante a 

manifestação da parte Requerente no id nº 12562004 noticiando o integral 

cumprimento da avença. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-58.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARNOLDO MOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PH DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CRED-NORTE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, 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: 8010245-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia cinge-se quanto a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito que afirma ser 

indevido. Em sua exordial a parte Requerente negou a existência de 

contratação do serviço; contudo, em sede de contestação a parte 

Requerida trouxe aos autos contrato de prestação de serviços telefônicos 

(id nº 2229417). Ainda, no corpo de sua contestação apresentou cópia 

dos documentos pessoais da autora. Não se verifica a necessidade de 

perícia grafotécnica uma vez que, ao contrário ao alegado, há notória 

semelhança nas assinaturas; bem como, não se pode olvidar a 

correspondência nas fotos contida no RG da autora apresentado pela 

parte Requerida em cores (p. 04 do id nº 2229416) é a mesma que contida 

no RG apresentado pela parte Requerente em preto e branco (id nº 

2229410). Neste sentido já decidiu a Turma Recursal do E. TJMT: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. 

ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. Diferente do 

assinalado pelo juízo de origem, não há se falar em declaração de 

inexistência do débito objurgado, na medida em que restou comprovado 

nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, conforme 

“Proposta de Adesão”, devidamente assinado pela consumidora e 

colacionado na contestação e razões recursais. 4. Caso em que a 

empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a 

licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato 

assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, 

do Código de Processo Civil. 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência da demanda. 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente 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, incorrendo em litigância de 

má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se 

valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide 

temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

CONDENO da parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à inscrição do 

nome da parte Requerente por débitos que afirma desconhecer, bem como 

nega a existência de relação jurídica entre as partes. Em sua defesa a 

parte Requerida limitou-se a arguir pela existência de vínculo e de débitos; 

todavia, cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema do 

Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, 

CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a existência de relação jurídica e 

a origem do débito incumbia à parte Requerida que não se desincumbiu de 

seu ônus probatório. Apesar de sustentar tese jurídica contrária, não 

trouxe aos autos nenhum indício probatório mínimo da existência de 

contratação entre as partes. Ora, se a modalidade pré-paga não possui 

contrato escrito, é certo que nosso ordenamento jurídico permite a 

celebração de contratos por diversos meios; motivo pelo qual a partir do 

momento que a parte Ré decide celebrar contrato, diversos da modalidade 

escrita é sua obrigação assegurar que a gravação em áudio ou outro meio 
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idôneo esteja disponível para demonstrar a celebração de contrato. Tais 

diligências mínimos visam resguardar os direitos não apenas de seus 

consumidores, mas também da própria parte Requerida. Insta frisar, 

conforme entendimento recente da Turma Recursal do E. TJMT, print 

screen ou telas sistêmicas, configuram prova unilateral imprestável à 

finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que 

desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a 

corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Motivo pelo qual 

se reconhece a inexistência de débitos e ser indevida a anotação 

combatida. Por fim, é inviável a aplicação da Súmula 385, STJ, posto que 

no extrato trazido aos autos (id nº 4644498) não consta nenhuma 

anotação pre-existente, apenas inscrição posterior datada de 09.04.2015. 

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Todavia, considerando que esta ostenta inscrição 

posterior em seu nome, há a atenuação do abalo moral sofrido. Neste 

ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício ao SPC/SERASA determinando-se à baixa tão somente 

das restrições discutidas nesta demanda. 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: 1013000-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADRIANO BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre 

que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a 

indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

No mérito, analisando os autos entendo que a demanda prospera em 

parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do débito 

motivo da inclusão do nome do autor 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). De outro norte, embora reste incontroverso a inexistência da 

dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do nome do autor no rol 

de inadimplentes, verifico que o reclamante já possuía outras anotações 

em seu nome antes do registro impugnado nos presentes autos, incidindo, 

quanto aos danos morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima anotação, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece 

prosperar os postulados danos morais, eis que, da análise do extrato 

SPC/SERASA, verifica-se claramente a existência de demais anotações 

restritivas em nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência do débito e 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do artigo 55, 

da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e 

não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 

meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013013-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADRIANO BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre 

que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a 

indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

No mérito, analisando os autos entendo que a demanda prospera em 
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parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do débito 

motivo da inclusão do nome do autor 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). De outro norte, embora reste incontroverso a inexistência da 

dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do nome do autor no rol 

de inadimplentes, verifico que o reclamante já possuía outras anotações 

em seu nome antes do registro impugnado nos presentes autos, incidindo, 

quanto aos danos morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima anotação, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece 

prosperar os postulados danos morais, eis que, da análise do extrato 

SPC/SERASA, verifica-se claramente a existência de demais anotações 

restritivas em nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência do débito e 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do artigo 55, 

da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e 

não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 

meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA TAIS NEVES BOMBONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) 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. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013063-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre 

que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a 

indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

No mérito, analisando os autos entendo que a demanda prospera em 

parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do débito 

motivo da inclusão do nome do autor 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). De outro norte, embora reste incontroverso a inexistência da 

dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do nome do autor no rol 

de inadimplentes, verifico que o reclamante já possuía outras anotações 

em seu nome antes do registro impugnado nos presentes autos, incidindo, 

quanto aos danos morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima anotação, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece 

prosperar os postulados danos morais, eis que, da análise do extrato 

SPC/SERASA, verifica-se claramente a existência de demais anotações 

restritivas em nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência do débito e 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do artigo 55, 

da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e 

não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 

meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013287-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO LOURENCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura idêntica à da parte autora, além de 

histórico de pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e 

informações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, 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, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$67,06 (sessenta e 

sete reais e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC 

desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 513 de 566



parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, 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. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011085-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011085-45.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARLI DE 

JESUS DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN 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. Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por MARINETE COSTA MIRANDA em 

face de AGUAS DE SINOP S.A. Em síntese aduz a parte Requerente que 

não concorda com o valor cobrado nas faturas com referência 02/2017 e 

03/2017, no valor respectivo de R$ 1.913,52 (hum mil novecentos e treze 

reais e cinquenta dois centavos) e R$ 221,86 (duzentos e vinte e um reais 

e oitenta e seis centavos), por não serem condizentes com o seu padrão 

de consumo, que gira em torno de R$ 25,50 (vinte cinco reais e cinquenta 

centavos) em virtude de inadimplemento da fatura do mês de 02/2017, 

teve o fornecimento de água cortado, o que a obrigou a efetuar o 

parcelamento dos valores supostamente devidos, e solicitou a requerida 
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que reestabelecesse o fornecimento de água. Em decorrência de tais 

fatos, requer indenização por danos morais e repetição de indébito. Fora 

deferida tutela de urgência determinando que a requerida suspendesse a 

cobrança do valor do parcelamento devendo emitir nova fatura dos meses 

de maio e junho de 2017, fazendo constar apenas o consumo normal e 

que não suspendesse os serviços de água da requerente. Não havendo 

informação nos autos sobre o descumprimento, tenho que a liminar fora 

cumprida integralmente. Por seu turno a parte Requerida aduziu pela 

regularidade do débito sustentando, que os valores discriminados nas 

faturas não são abusivos ou excessivos, e que apenas cobrou o que foi 

consumido de fato pela autora. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. 

Ressalto que o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor reconhece o 

caráter público dos serviços oferecidos pela reclamada, imputando-lhe o 

dever de adequação, segurança e eficiência. Por conseguinte, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII do CDC, firmo a hipossuficiência informacional da 

reclamante, para produzir a prova da regularidade da cobrança - a maior - 

que justifique a aferição de valor discrepante com a média auferida, 

cabendo à reclamada, comprovar o consumo alegado. Isso posto, 

reconheço a inversão do ônus da prova nesse quesito. Até porque, 

evidenciado o defeito do serviço, as excludentes trazidas no art. 14 §3º, I 

e II do CDC, estão sob incumbência do fornecedor, por determinação legal, 

o que garante a inversão probante sobre as referidas matérias legais, 

independente de valoração judicial. Firmo a verossimilhança das 

alegações a respeito do consumo médio de água da parte reclamante, uma 

vez destoar notoriamente as cobranças anteriores ao mês de fevereiro e 

março de 2017, que claramente foi faturado a maior. Tal verossimilhança 

se sustenta, seja porque restou demonstrado no breve histórico trazido 

nas faturas anexas a exordial, seja porque a reclamada não impugnou 

especificamente tal fato, como lhe incumbe o art. 336, caput do CPC, seja 

porque deixou de apresentar contraprova dos fatos alegados na 

contestação. Nesse sentido, entendo que a razão está com a parte 

reclamante. Importante salientar que se a média mensal de consumo da 

parte autora em meses anteriores denotava valor muito aquém do cobrado 

nas faturas combatidas, a cobrança exagerada deveria ser precedida de 

vistoria realizada de forma correta, afim de ser verificada a existência de 

vazamento ou problemas relacionados ao hidrômetro, capazes de 

ocasionar tamanho excesso de consumo, e caso tivesse ocorrido alguma 

auditoria, o laudo deveria ter sido anexado aos autos. Logo, concluo que 

não se trata de problemas estruturais. A reclamada não se desincumbiu 

de provar o fato modificativo alegado, como lhe incumbe o art. 373, II do 

CPC e art. 14, §3º II CDC (culpa exclusiva da vítima), qual seja, excesso de 

consumo. E por essa razão, visando evitar prejuízos excessivos e 

desproporcionalmente onerosos ao consumidor, o dever de eficiência da 

concessionária (art. 22 do CDC) deve ser reforçado. Na hipótese dos 

autos, tal eficiência restara prejudicada, pois a única conclusão a que se 

pode chegar é pelo erro de medição de consumo a maior, que refletiu na 

exigência de pagamento desproporcional ao serviço prestado. Nesse 

passo, não se desincumbindo de produzir prova hábil a respeito do 

consumo aferido, tampouco prova do fato modificativo/extintivo alegado e, 

aplicando juízo de equidade que o caso requer, tenho que, o faturamento 

de consumo, em volume absolutamente superior à média ordinária da 

reclamante, torna presumível e verossímil a existência de erro na 

cobrança. O procedimento adotado não satisfez o essencial, qual seja, 

demonstrar a prova inequívoca do defeito encontrado no medido de 

energia, bem como apontar seu causador. Firme nessas razões, concluo 

pela falha do serviço, sobre a qual, a concessionária de serviço público 

tem o dever de prestação eficiente e adequada para os fins que dele se 

espera, cabendo a declaração de inexistência de débito. Entendo que há 

necessidade de retificar as faturas objeto da lide, considerando o 

consumo médio dos últimos seis meses imediatamente anteriores à fatura 

combatida, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, 

inadmitido no direito pátrio. Quanto aos danos morais pleiteados pela parte 

autora, entendo que a cobrança indevida de valores feita de forma 

arbitrária pela requerida no presente caso, foi exercida como meio de 

coação ao pagamento da contraprestação pecuniária absolutamente 

excessiva, em expressa violação ao direito do consumidor pela 

continuidade de serviço público - essencial e indispensável. Na hipótese 

dos autos, entendo que a concessionária de serviços públicos possui 

meios próprios para receber os pagamentos atrasados. Isso porque, 

restou comprovado nos autos, que a reclamante adimpliu as faturas 

posteriores correlatas ao consumo médio mensal. Conforme noticiado nos 

autos, demonstrando a coação administrativa imposta pela 

concessionária. Nesse quesito, há que se atentar para o tríplice caráter 

dos danos morais, qual seja, o caráter compensatório para a vítima; o 

caráter punitivo para o causador do dano e o caráter exemplar para a 

sociedade como um todo, a fim de evitar que tal conduta continue sendo 

praticada na relação de consumo por quem tem o dever de sujeitar o 

serviço público às normas erigidas ao caráter público e cogente, 

disciplinadas no Código de Defesa do Consumidor. Consultando 

informação da própria reclamada, id. 9689521 pag. 4, podemos verificar 

os valores cobrados e pagos antes da fatura de fevereiro de 2017, a 

média desses últimos 6 meses foram de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 

DISPOSITIVO Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmo a liminar concedida, e: 1- 

Declaro inexistentes os débitos constantes das faturas de fevereiro e 

março de 2017; 2- Determino que a requerida efetue o refaturamento dos 

meses de fevereiro e março de 2017 para o valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) cada uma; 3- Condeno a requerida na restituição dos valores 

pagos a titulo de parcelamento da fatura de fevereiro de 2017, totalizando 

o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). 4- Condeno 

ainda, pagar à parte reclamante, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, corrigida pelos índices oficiais do INPC/IBGE e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, desde a data desta 

sentença conforme súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado no PJE. SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013338-06.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 120,65; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: INELDE MARIA FIGUEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I - Mérito A priori, determino a correção do valor da causa, na 

forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela 

parte autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, 

no presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de 

indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio 

eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se 

refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

no valor de R$ 120,65, referente a suposto débito que desconhece, e que 

inexiste relação jurídica entre as partes. A parte requerida, em sua peça 

de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da 

parte requerente. Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que não 

existe prova documental para comprovar a legitimidade do débito. É breve 

relato. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser 

lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato que menciona, 

comprovando a relação jurídica existente entre a parte requerente e a 
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empresa cedente. Com efeito, nenhum dos documentos colacionados na 

contestação constam a assinatura ou a anuência da parte reclamante com 

relação a contratação com o banco cedente. Cabe ao requerido que 

alegar fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer a versão posta na inicial. Ademais, as telas de sistemas 

colacionadas na contestação, são documentos produzidos 

unilateralmente, portanto, não servem para comprovar a legalidade na 

contratação dos serviços. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante, resta, portanto, configurada 

a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “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”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis os débitos 

mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

Determino a retificação do valor da causa para constar o valor de 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade 

com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013060-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) 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 
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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. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000400-13.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GRACIELLA PEREIRA UMAR Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório em obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, bem como realização 

de audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 335, I do CPC. Preliminar - Da 

necessidade da realização de prova pericial grafotécnica: A parte 

requerente sustenta que não reconhece o débito posto em cobrança pela 

parte requerida, alegando que jamais firmou contrato com a mesma, não 

reconhecendo sua assinatura lá constante, ao passo que a parte 

requerida juntou com a contestação diversos documentos, inclusive 

cadastro pessoal da parte autora e contrato, que teria sido assinado por 

esta, com faturas emitidas em seu nome, alegando que os apontamentos e 

cobranças são legítimos. Diante deste contexto, e analisando-se as 

assinaturas da parte autora nos vários documentos existentes nos autos - 

RG, Procuração (juntados com a inicial), termo de audiência, bem como os 

documentos anexos à contestação, e comparando-se com a assinatura 

aposta nos documentos trazidos com a contestação, para um exame mais 

acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito, 

indispensável se faz a realização da prova pericial, de natureza 

grafotécnica, para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da 

competência dos Juizados Especiais. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema 

onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que naquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas estariam 

subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da 

causa leva em consideração não o direito material discutido, mas o objeto 

da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Destarte, restando 

controversa a veracidade da assinatura da parte autora nos documentos 

juntados aos autos em sede de contestação, mostra-se imprescindível a 

realização da prova pericial que, por envolver matéria complexa, afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da 

Lei de Regência dos Juizados Especiais. Sobre o assunto: RECURSO 

INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012). AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa. (RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da 

publicação no DJE 16/08/2012). CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA- LOCADORA ALEGA NÃO TER RECIBIDO ALUGUERES E 

VALORES REFERENTES AO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - 

APRESENTAÇÃO DE RECIBOS QUE COMPROVARIAM TRAIS 

PAGFAMENTOS - AUTENTICIDADE DE TAIS RECIBOS IMPUGNADA - 

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL 

GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO. A prova pericial grafotécnica, única 

pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, é incompatível com o 

rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do processo sem 

resolução do mérito. (RNEI, 2838/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data 

da publicação no DJE 16/08/2012). Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do NCPC. Diante do exposto, reconhecendo, em 

razão da complexidade da causa pela necessidade de perícia 

grafotécnica, tem-se a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, 

pelo que DECLARO EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Às providências. SINOP, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009801-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 
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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 contrato de 

prestação de serviços com assinatura idêntica à da parte autora, além de 

histórico de pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e 

informações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, 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, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 286,79 (duzentos e 

oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013263-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAELSON COSTA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 

análise dos autos, verifico que não fora juntado qualquer documento pelo 

Autor para comprovar o alegado visto que não consta nenhuma 

negativação em nome do autor que contenha relação com o requerido. O 

julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações 

feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas 

alegações. Da análise dos autos, observo que o autor não conseguiu 

fazer prova quanto fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 

373, I, do CPC, uma vez que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da 

parte reclamada. Assim, pela ausência de prova de fato constitutivo do 

direito do autor, tenho que a demanda merece ser julgada improcedente. 

Os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar não encontram ressonância nos autos, sendo medida 

imperiosa a improcedência do pleito autoral. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de consequência, DECLARO o 

PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. 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. 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: 1001897-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELI SOUPINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (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. 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 realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 
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despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012412-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIANA BIANCHINI (REQUERENTE)

DANILO DELLAMONICA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia nos autos cinge-se quanto a pedido de danos 

materiais e morais em decorrência de cancelamento de voo previamente 

contratado. Ressai dos autos que as partes Requerentes adquiriram junto 

à parte Requerida passagens aéreas para o trecho Sinop/MT – 

Salvador/BA (id nº 10557174) operadas pela cia aérea PASSAREDO. 

Contudo, esta empresa deixou de prestar o serviço de transporte de 

passageiros para o itinerário contratado. Sendo inegável a aplicação do 

CDC a presente relação jurídica, por tratar-se de relação de consumo, 

ainda que a execução do serviço contratado tenha sido delegado a 

terceira empresa, incontroverso que a contratação se deu junto à parte 

Requerida, motivo pelo qual é parte legítima para figurar na presente lide. 

Neste sentido: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO. CDC. EXTRAVIO DE BAGAGEM DE PASSAGEIRO 

EM VÔO PELO SISTEMA "CODE SHARE". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DAS EMPRESAS AÉREAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS. INCONTROVERSA A RELAÇÃO DE 

CONSUMO ESTABELECIDA ENTRE O PASSAGEIRO E AS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE AÉREO. AS EMPRESAS AÉREAS CONTRATADAS PELO 

SISTEMA "CODE SHARE" RESPONDEM SOLIDARIAMENTE POR DANOS 

CAUSADOS AOS PASSAGEIROS (ART. 25, DO CDC). ASSIM, AMBAS 

TÊM LEGITIMIDADE PARA OCUPAR O PÓLO PASSIVO DA DEMANDA 

INDENIZATÓRIA. A DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NÃO AFASTA O DANO 

MATERIAL SUPORTADO, EIS QUE O PASSAGEIRO REALIZOU GASTOS, 

EM PAÍS ESTRANGEIRO, DIANTE DA DESÍDIA DAS TRANSPORTADORAS. 

CONFIGURADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO 

PELO CONSUMIDOR E A CONDUTA DA EMPRESAS, RESTA PATENTE O 

DEVER DE INDENIZAR POR P ARTE DESTAS. O QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, MEDINDO-SE PELA 

EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-DF - 

APL: 1094107720078070001 DF 0109410-77.2007.807.0001, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/05/2009, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 04/06/2009, DJ-e Pág. 128 - grifo nosso) Como visto, no 

sistema de codeshare as companhias aéreas dividem os bônus e os ônus 

da operação. Neste ponto, se a parte Requerida escolheu livremente se 

aliar à PASSAREDO, deverá arcar com tal opção eis que nos termos da 

legislação consumerista vigente todos aqueles que participem da cadeia 

de fornecimento são responsáveis. Portanto, REJEITO a PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA e por não vislumbrar questões de nulidade passo 

a análise do mérito. As partes Requerentes postularam a condenação da 

parte Requerida em danos emergentes e lucros cessantes; para tanto, 

sustentaram que, em virtude do cancelamento tiveram que adquirir novas 

passagens aéreas que resultaram num custo de R$ 663,92 (seiscentos e 

sessenta e três reais e noventa e dois reais) superior ao valor pago 

originalmente conforme comprovado nos ids nº 10557174 (passagens 

originais) e 10557177 (novas passagens). E ainda despesas 

comprovadas com hospedagem no importe de R$ 161,70 (cento e 

sessenta e um reais e setenta centavos) conforme id nº 10557178. 

Contudo, no que tange aos Lucros Cessantes estes não comportam 

acolhimento.Visando corroborar suas alegações as partes Requerentes 

trouxeram aos autos Notas Fiscais emitidas por tratarem-se de 

prestadores de serviço autônomos. Deste modo, ainda que estes tenham 

se ausentado em dias não programados, não há nos autos qualquer 

evidência de que serviços programados para aquelas datas foram 

repassados à terceiros ou mesmo que houve um decréscimo patrimonial 

ao final do mês. Isto porque em se tratando de prestadores de serviços 

autônomos estes gozam de flexibilidade em seus horários de serviço. 

Neste sentido: TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. 

CANCELAMENTO DO PRIMEIRO VOO EM RAZÃO DA PÉSSIMA CONDIÇÃO 

CLIMÁTICA. VOO REPROGRAMADO PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO NO 

SEGUNDO VOO DE MAIS DE DOZE HORAS POR PROBLEMAS TÉCNICOS 

NA AERONAVE. […] 2. Lucros cessantes. Ausência de provas hábeis a 

respeito. […] (TJSP - APL: 10060557120158260309, Relator: GILBERTO 

DOS SANTOS, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 05/07/2017 - grifo nosso). O dano moral decorre da 

incontroversa falha na prestação do serviço, posto que a parte Requerida 

nao comprova a comunicação prévia no prazo estipulado pelo art. 12 da 

Resolução nº 400/2016 da ANAC, não prestou assistência material às 

partes Requerentes. É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada parte Requerente, é 

razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a restituir a importância total de R$ 825,62 

(oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) devidamente 

corrigida pelo INPC a partir dos efetivos desembolsos e com incidência de 

juros legais a partir da citação; bem como a pagar importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), para cada parte Requerente, a título de DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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: 8013055-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANI PRANTE CHIARELLO (REQUERENTE)

M. P. C. (REQUERENTE)

C. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto a 

ocorrência de dano moral em face de atraso de voo e desvio de rota. 

ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA das partes Requerentes, 

CAMILA CHIARELLO e MARIANA CHIARELLO, pela incompetência do 

Juizado Especial Cível para processar demandas que envolvam menores. 

Referida vedação encontra-se expressa no art. 8º, caput da Lei nº 

9.099/95. Não obstante, o art. 178, CPC determina a intervenção 

obrigatória do Ministério Público nas causas em que exista interesse de 
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incapazes; todavia, o art. 10 da Lei nº 9.099/95 veda a possibilidade de 

intervenção de terceiros ou de assistência. Restou comprovado nos autos 

que a parte Requerente, LUCIANI PRANTE CHIARELLO, juntamente com 

suas filhas menores, adquiriu três passagens áreas para o trecho de ida e 

volta entre Sinop/MT e Passo Fundo/RS, com conexões em Cuiabá/MT e 

Campinas/SP; contudo, aduziu a parte Requerida que houveram atrasos 

no trecho Sinop/MT – Cuiabá/MT e Cuiabá/MT – Campinas/SP que 

resultaram na perda da conexão. Em que pese a argumentação da parte 

Requerida é assente em nossa jurisprudência que a manutenção de 

aeronave não configura causa excludente de responsabilidade pelo 

atraso eis que tal situação trata-se de fortuito interno, sendo risco inerente 

à atividade econômica explorada pela parte Requerida. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO 

EMBARQUE. CULPA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. A MANUTENÇÃO 

NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE, OCASIONANDO O ATRASO E/OU 

CANCELAMENTO DO VOO NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR O 

DEVER DE INDENIZAR, POIS CONFIGURA FORTUITO INTERNO, INERENTE 

AO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. Embora a alegação da 

segunda ré (Decolar.com) de que atuou como mera intermediadora da 

relação jurídica entre os autores e a companhia aérea, inarredável a 

legitimidade passiva. Configurada a legitimidade passiva da demandada, 

pois em se tratando de relação de consumo, todos os participantes da 

cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos 

consumidores. Corolário lógico é a ratificação dos danos materiais e 

morais, com a majoração destes últimos, para adequá-lo às peculiaridades 

do caso concreto e à prática jurisprudencial em situações similares. 

PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS 

AUTORES PROVIDA. (TJRS, Apelação Cível Nº 70071025019, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em 23/02/2017 - grifo nosso). Ainda restou demonstrado nos 

autos que a parte Requerida reacomodou a parte Requerente em voo para 

a cidade de Chapecó/SC, ou seja, nem ao menos o voo era para o mesmo 

estado que o destino final. Por fim, ainda que a parte Requerida tenha 

utilizado da via terrestre para finalizar o trajeto entre Chapecó/SC e Passo 

Fundo/RS denota-se a quebra no contrato de passagem aérea em 

decorrência da alteração unilateral das cláusulas; ensejando 

enriquecimento ilícito da parte Requerida que recebeu uma 

contraprestação pecuniária para transportar a parte Requerente pela via 

área; porém, teve que concluir o trajeto pela via terrestre. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia total de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para as duas partes Requerentes é razoável de acordo 

com as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os 

fatos narrados na petição inicial, uma vez que apesar da falha na 

prestação do serviço as partes ainda embarcaram no mesmo dia para o 

destino. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

Quanto as partes Requerentes, , CAMILA CHIARELLO e MARIANA 

CHIARELLO, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente 

demanda com fulcro no art. 51. IV da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012955-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAULA PRZNISKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto a 

ocorrência de dano moral em face do cancelamento do voo no trecho de 

ida impedido que a parte Requerente comparecesse ao curso profissional 

para o qual tinha se inscrito. REJEITO a PRELIMINAR de INÉPCIA da 

PETIÇÃO INICIAL eis que o comprovante de endereço da parte Requerente 

encontra-se anexado aos autos (id nº 12087160); bem como a alegada 

ausência de prova do dano moral é questão atinente ao mérito. Por não 

vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. Havendo 

controvérsia sobre o motivo que ensejou o cancelamento do voo incumbia 

à parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC trazer 

aos autos comprovação de que o cancelamento do voo se deu em virtude 

de condições climáticas; todavia, não há nos autos quaisquer indícios 

probatórios em tal sentido, eis que ou o print screen encontra-se ilegível 

ou este refere-se ao aeroporto de Cuiabá/MT quando os fatos ocorreram 

no aeroporto de Sinop/MT. Não obstante a parte Requerida tenha 

demonstrado efetivar o estorno dos valores pagos pela passagem aérea, 

incorre em dano moral por frustrar legítima expectativa de seus 

consumidores em concluir a viagem programada. Neste sentido: JUIZADO 

ESPECIAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. 

PROBLEMAS MECÂNICOS NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO 

DA ATIVIDADE. ATRASO NA VIAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 

SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Todos os fornecedores que 

participam cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação 

dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação de 

serviços. 2. Constatada a falha na prestação de serviços, consistente em 

alegada falha mecânica, o cancelamento do voo, por duas vezes, com 

realocação dos passageiros 2 (dois) dias depois, ocasionando a perda de 

compromissos previamente estabelecidos (ID 3001125 - Pág. 3) justifica 

os danos morais pleiteados, porquanto geram transtornos, angústia e 

frustração que superam os meros aborrecimentos do cotidiano, violando 

os direitos de personalidade da autora/recorrida. Ademais, o fortuito 

interno não exclui a responsabilidade objetiva dos fornecedores porque 

decorre do risco da atividade. […] (TJDF - RINOM: 

07004844920178070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D´ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 

Data de Publicação: 06/04/2018 - grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. 

RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DO VÔO. PERDA DE COMPROMISSO 

PROFISSIONAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA 

DE EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. MÁ PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DEMONSTRADA. Responsabilidade objetiva do transportador. 

Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese dos autos em que 

caracterizada a falha na prestação dos serviços. Dano material 

corroborado consoante a prova carreada aos autos. Dano moral 

caracterizado pelo atraso, longa espera no aeroporto e cancelamento de 

vôo. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, 

independendo, portanto, de prova. Quantum indenizatório mantido, pois 

fixado de acordo com os parâmetros usualmente adotados pela câmara 

em casos similares. Apelaçao improvida. Recurso adesivo improvido. 

(TJRS - AC: 03663681520178217000, Relator: GUINTHER SPODE, DÉCIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2018 - grifo nosso). 

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia total de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para as duas partes Requerentes é razoável de 
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acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, uma vez que apesar da 

falha na prestação do serviço as partes ainda embarcaram no mesmo dia 

para o destino. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida 

a pagar a importância total de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO 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: 1013387-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIDE CASTRO (REQUERENTE)

FELICIANO LHANOS AZUAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIDE CASTRO OAB - MT7106/O (ADVOGADO)

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto a 

ocorrência de dano moral em face de atraso no voo por problemas 

operacionais, alteração unilateral dos horários do itinerário; bem como 

danos materiais por alegada ausência de assistência. Em que pese os 

argumentos da parte Requerida, consta nos autos apenas um email 

enviado por esta em 14.09.2017 às 12h01 para o voo que ocorreu no dia 

15.09.2017 às 12h (id nº 11041867) e email enviado em 18.09.2017 às 

12h38min alterando o voo realizado em 19.09.2017 para as 12h35min (id 

nº 11041907). Não há nos auto qualquer notícia de que se tenha tentado 

contato telefônico prévio ou mesmo o envio de email anterior em 

observância aos prazos previsto no art. 12, §1º da Resolução nº 

400/2016 da ANAC. Verifica-se que em nenhum momento a parte 

Requerida comunica formalmente a alteração dos horários, fazendo 

apenas de form implícita, tal como se o novo horário fosse o escolhido por 

seus consumidores. O dano material e moral surge quanto a alteração de 

itinerário no voo de retorno. Conforme destacado acima, a parte 

Requerida, procedeu o envio de email noticiando a alteração em intervalo 

menor do que 12h. Dado o curso espaço de tempo não havia outra opção 

às partes Requerentes, exceto chegar no aeroporto de Cuiabá/MT após o 

desembarque programado no voo operado por outra cia aérea e, nesta 

situação dever incidir ao caso concreto o disposto no art. 12, §2º da 

referida Resolução. Não havendo prestação de assistência material 

comprovada é dever da parte Requerida ressarcir os comprovados 

gastos no valor de R$ 480,65 (quatrocentos e oitenta reais e sessenta e 

cinco centavos) conforme id nº 11041934. O dano moral pleiteado no 

presente caso revela-se presente ante a ausência de qualquer excludente 

de responsabilidade, sobretudo em decorrência de que eventual 

reestruturação da malha aérea trata-se de caso fortuito interno, ou seja, 

inerente à atividade econômica desenvolvida pela parte Requerida e, 

portanto, incapaz de romper o nexo causal. Ademais, da forma em que a 

parte Requerida comunicou quanto às sucessivas alterações do itinerário 

não haveria outra saída possível às partes Requerentes, salvo 

embarcarem tendo em vista a possível perda dos ingressos adquridos, 

diárias de hotel e voo subsequente. O dano moral decorre da 

incontroversa falha na prestação do serviço, posto que a parte Requerida 

nao observou o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas previsto no 

art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, não prestou assistência 

material às partes Requerentes, bem como procedeu a alteração unilateral 

dos horários do itinário procedendo a comunicação em momentos que não 

mais era possível às partes Requerentes adotarem quaisquer medidas 

para dimunir o tempo de espera. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagócio no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada parte 

Requerente, é razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, 

levando-se em consideração os fatos narrados na petição inicial. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a restituir a 

importância de R$ 480,65 (quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco 

centavos) devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo desembolso, 

20.09.2017 e com incidência de juros legais a partir da citação; bem como 

a pagar importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada parte 

Requerente, a título de DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação 

desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 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: 1012917-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIMARA APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto a 

ocorrência de dano moral em face de atraso no voo por alegados 

problemas operacionais e subsequente cancelamento; bem como por 

alegada ausência de assistência material. Em que pese a parte Requerida 

sustente que o atraso decorreu de problemas técnicos na pista do 

aeroporto de Cuiabá/MT não trouxe aos autos nenhum elemento 

probatório, ressaltando que os print screen colacionados, configuram 

prova unilateral, sobretudo quando trata-se de frações de uma imagem. 

Havendo problemas técnicos na pista do aeroporto poderia ter a parte 

Requerida solicitado informações por escrito à administração do aeroporto 

em questão ou mesmo junto à ANAC. Não obstante, o dano moral decorre, 

sobretudo, da ausência de assistência material em decorrência do atraso. 

Compulsando os autos verifica-se que o voo da parte Requerente estava 

previsto para decolar às 22h35min do dia 26.09.2017, hora local de Campo 

Grande/MS; contudo, restou demonstrado que esta somente decolou às 

05h20min do dia 27.09.2017. Por tratar-se de relação de consumo, era 

ônus da parte Requerida, trazer aos autos comprovação de que forneceu 

a assistência material prevista no art. 27 da Resolução nº 400/2016 da 

ANAC; sobretudo quanto a alimentação e hospedagem. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE VOO 

DOMÉSTICO SUPERIOR A QUATRO HORAS. CONDIÇÃO METEOROLÓGICA 

DESFAVORÁVEL NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONFIGURADA. COMPANHIA QUE NÃO PRESTA, QUANTUM 

SATIS, INFORMES E ASSISTÊNCIA MATERIAL EXIGÍVEIS NAS 

CIRCUNSTÂNCIAS, CONDIZENTES COM O PERÍODO DE ESPERA PARA 

REACOMODAÇÃO NO PRÓXIMO VOO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. […] 3. O atraso de aproximadas 

oito horas do voo à margem de assistência e de informações de parte da 

empresa de transporte aéreo, provocando angústia e desequilíbrio no 
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contínuo bem-estar da consumidora. naturalmente desgastada em função 

de longa viagem intercontinental, ansiosa pelo conforto e acomodação do 

lar. , configura falha na prestação do serviço. Manifesto, dessarte, o dano 

moral, exsurge, per viam consequentiæ, o dever de indenizar; 4. No 

arbitramento da indenização, cumpre ao Julgador, à luz do princípio da 

razoabilidade, sopesar a capacidade econômica do ofensor, as condições 

do ofendido, o grau de culpa, a extensão do dano e, sem obviar do seu 

caráter pedagógico, evitar, a par e passo, enriquecimento sem causa. 5. 

Sentença mantida, recurso não provido. (TJPR - APCIV: 17017686, 

Relator: DOMINGOS RIBEIRO DA FONSECA, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 23/01/2018 - grifo nosso). É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para as duas partes 

Requerentes é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, uma vez que apesar da falha na prestação do serviço as partes 

ainda embarcaram no mesmo dia para o destino. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância total de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 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: 1009648-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, 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. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, 

primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de 

interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor 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). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outra anotação em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise da certidão aportada, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome do autor. “Ex positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a 

inexistência do débito, bem como julgo improcedente o pedido de danos 

morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do 

artigo 55, da lei 9099/95. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009730-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON TIAGO SUHETT VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta 

prejudicial de mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. 

Discorre que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria 

jus a indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. 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 do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. 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 
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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. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLFF CASEMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 
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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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320758 Nr: 3582-53.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL NEVES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Ação Penal - Código Apolo 320758

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 47/48, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de abril de 

2018, às 18 horas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado, intimando-se o seu advogado (fl. 26).

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intimem-se a vítima e a testemunha Renan, devendo constar no mandado 

que deverão trazer os seus documentos de identificação no dia da 

audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 05 de abril de 2018.

 Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

INTIMAÇÃO DA REQUERENTE FERNANDA OLIVEIRA ROCHA, para que 

tome ciência de que foi determinado o envio de cópia integral dos Autos de 

Averiguação Oficiosa de Paternidade n.º 23961-88.2017.811.0002 - 

Código 519039 da Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande para a 

Defensoria Pública com posterior arquivamento dos Autos.

INTIMAÇÃO DA REQUERENTE ANA PATRICIA DA SILVA, para que tome 

ciência de que foi determinado o envio de cópia integral dos Autos de 

Averiguação Oficiosa de Paternidade n.º 23628-39.2017.811.0002 - 

Código 518489 da Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande para a 

Defensoria Pública com posterior arquivamento dos Autos.

INTIMAÇÃO DA REQUERENTE ERENIR MARIA DE LIMA, para que tome 

ciência de que foi determinado o envio de cópia integral dos Autos de 

Averiguação Oficiosa de Paternidade n.º 24665-04.2017.811.0002 - 

Código 520363 da Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande para a 

Defensoria Pública com posterior arquivamento dos Autos.

INTIMAÇÃO DA REQUERENTE APARECIDA MARIA RICARDA, para que 

tome ciência de que foi determinado o envio de cópia integral dos Autos de 

Averiguação Oficiosa de Paternidade n.º 14055-74.2017.811.0002 - 

Código 500592 da Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande para a 

Defensoria Pública com posterior arquivamento dos Autos.

INTIMAÇÃO DA REQUERENTE JÉSSICA FERREIRA CURADO DA CRUZ, 

para que tome ciência de que foi determinado o envio de cópia integral dos 

Autos  de  Aver iguação Of ic iosa  de  Pa te rn idade  n . º 

23714-10.2017.811.0002 - Código 518661 da Diretoria do Foro da 

Comarca de Várzea Grande para a Defensoria Pública com posterior 

arquivamento dos Autos.

NTIMAÇÃO DA REQUERENTE VALQUIRIA AMARAL MAIA LEITE, para que 

tome ciência de que foi determinado o envio de cópia integral dos Autos de 

Averiguação Oficiosa de Paternidade n.º 19211-43.2017.811.0002 - 

Código 510346 da Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande para a 

Defensoria Pública com posterior arquivamento dos Autos.

INTIMAÇÃO DA REQUERENTE MONICA ELOISA SANTOS DE ALMEIDA, 

para que tome ciência de que foi determinado o envio de cópia integral dos 

Autos  de  Aver iguação Of ic iosa  de  Pa te rn idade  n . º 

1034-94.2018.811.0002 - Código 524488 da Diretoria do Foro da Comarca 

de Várzea Grande para a Defensoria Pública com posterior arquivamento 

dos Autos.

INTIMAÇÃO DA REQUERIDA ANA MARIA NOGUEIRA, para que tome 

ciência de que foi determinado o envio de cópia integral dos Autos de 

Averiguação Oficiosa de Paternidade n.º 20415.2017.811.0002 - Código 

512603 da Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande para a 

Defensoria Pública com posterior arquivamento dos Autos

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008869-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILY VALERIA DA SILVA AKERLEY OAB - 045.315.971-09 

(REPRESENTANTE)

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. K. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1008869-53.2017.8.11.0002 - Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Intimação / Notificação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, nesta data, mantive 

contato por telefone com o Requerido que nos informou estar chegando 

de viagem e comparecerá na Secretaria para receber a intimação, 

conforme deprecado. Por telefone nos informou que já tem conhecimento 

da proposta de acordo oferecida pela Requerente. Pelo exposto se 

aguardará por 05 (cinco) dias e, findo o prazo, deverá ser diligenciado 

novamente ao seu endereço, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar o 

que determina os artigos 252 e 253, do Código de Processo Civil. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de abril de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 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) 36888400

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001000-05.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVO DE PAIVA SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA REGINA LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1001000-05.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO, Intimação / 

Notificação] Certifico que, da análise da Carta Precatória conseguimos 

localizar o telefone e endereço atual da Herdeira Ana Regina Lemes da 

Silva, qual seja: Rua das Margaridas, Qda 15, Lote 12, Jardim Maringá III, 

Várzea Grande/MT, fone 99969 1541, local onde é encontrada às terças e 

quintas-feira, pela manhã. Certifico mais, que a mencionada herdeira ficou 

de comparecer na Secretaria para receber a intimação, razão pela qual se 

aguardará pelo prazo de 05 (cinco) dias, e caso não compareça nesse 

prazo, será expedida nova intimação ao endereço acima mencionado, com 

a observação dos dias em que poderá ser encontrada. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de abril de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 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) 36888400

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000201-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RODRIGUES DE MOURA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. JOSÉ ROBERTO DA SILVA E RAQUEL RODRIGUES DE MOURA 

SILVA, devidamente qualificados nos autos, ingressaram com pedido de 

Divórcio Consensual, além da decretação do divórcio, a regulamentação 

da guarda e alimentos ao menor ROBERTHY WILIAN RODRIGUES DA 

SILVA e alimentos a filha maior ROBERTA TAMIRES RODRIGUES DA 

SILVA. Requerem, ao final, a procedência dos pedidos, decretando-se o 

divórcio. Com o pedido inicial vieram os documentos. Instado a se 

manifestar, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente à homologação e decretação do divórcio (evento n.º 

11679431). Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

decido. Tenho que os pedidos merecem ser acolhidos, em razão do 

caráter de consensualidade que se reveste a demanda. Ao tratar do 

divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º, 

verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. {...} § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pelo 

entendimento acima esposado, importante ressaltar que desnecessária a 

comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração 

de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio. Assim, em virtude 

da atual redação do artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de 

pelo menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio. Noutro viés, 

considerando que a alteração do nome é direito personalíssimo e, que o 

Código Civil faculta à cônjuge a opção de conservar o nome de casada, ou 

voltar a utilizar o nome de solteira, cabendo-lhe, ainda, fazer esta opção a 

qualquer momento, conforme estabelecido no art. 1.578, § 1º, do CC, e 

mais, tendo em vista a expressa manifestação da requerente, voltará esta, 

portanto, a usar seu nome de solteira, qual seja: Raquel Rodrigues de 

Moura. Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por 

tudo mais que dos autos consta, acolho, com base no artigo 487, III, ‘b’ do 

código de processo civil, o pedido formulado por José Roberto da Silva e 

Raquel Rodrigues de Moura Silva, para DECLARAR Dissolvido o vínculo 

CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO 

na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. Ao mais, 

Homologo, forte no artigo 200, do CPC, acordo celebrado entre as partes 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Cientifique-se o Ministério 

Público. Isento os requerentes do pagamento de custas e emolumentos 

judiciais, base forte no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, expeçam-se o(s) mandado(s) competente(s). 

Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 299002 Nr: 19580-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONÁRIA MARTINS NEPONOCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS MARIA ELIZABETH MARTINS 

NEPONUCENO, DE CUJUS VALERIANO MAXIMO NEPONUCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Defiro o pedido de fls., 92/94 e concedo o prazo de cinco dias para 

vista dos autos.

III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 111631 Nr: 7224-59.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. V. O. J - rep. Por sua mãe JHENEFFER OLIVEIRA 

JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucelina Freitas Ribeiro 

Def.Pública - OAB:Def. Pública

 Certifico que, conforme requerido os autos foram desarquivados e 

encontran-se disponivel para carga. Pelo exposto intimo a parte autora a 

se manifestar no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 261695 Nr: 567-62.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDI, RGDI, RIS, RGDIS, JMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 393442 Nr: 7464-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRN, SRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 
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OAB:14230-MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 296902 Nr: 17269-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 311011 Nr: 7078-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERDS, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01)ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 424102 Nr: 24160-81.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDFC, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 290199 Nr: 9792-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP, MPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01), a depender de providências única 

e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 290199 Nr: 9792-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP, MPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Recebi hoje.

II - Ante a certidão de fls., 77, determino seja o requerido e seu advogado, 

intimados via edital, para promoverem os atos e diligências que lhe 

incumbem, necessários ao prosseguimento do feito, no PRAZO DE 05 

(cinco) dias, sob pena de assim não o fazendo, ser o presente feito 

julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos do ARTIGO 485, § 6º, 

DO CPC.

III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 19 de março de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 234580 Nr: 14550-02.2009.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAL, JAFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (30) dias, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 109206 Nr: 5087-07.2007.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCB-rPsmRFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6.454, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 327896 Nr: 24234-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASDN, JMMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Adriane Pelegrine Max - 

OAB:8274/MT, MARIESI CORRÊA MORAES - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão conforme requerido em 

audiencia. Pelo exposto impulsiono os autos, para intimação das partes a 

se manisfestarem, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 333073 Nr: 1715-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASDN, JMMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Adriane Pelegrine 

Max - OAB:8274/MT, MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - 

OAB:17965

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão conforme requerido em 

audiencia. Pelo exposto impulsiono os autos, para intimação das partes a 

se manisfestarem, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 353708 Nr: 18507-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA MATILDES DO NASCIMENTO 

RIBEIRO, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: FRANCISCO GUSMÃO RIBEIRO, ajuizou a ação de 

"DIVÓRCIO LITIGIOSO", em face de MARIA MATILDES DO NASCIMENTO 

RIBEIRO. A união perdurou por 9 (nove) anos, não adveio filhos, não 

foram adquiridos bens móveis e imóveis a partilhar, não houve aquisição 

de qualquer dívida em comum. A requerida voltará a usar o nome de 

solteira: MARIA MATILDES DO NASCIMENTO.

Despacho/Decisão: Vistos.I- Da análise dos autos, verifica-se que as 

diligências determinadas no sentindo de se proceder a citação da 

requerida mostraram-se infrutíferas. Assim, defiro a citação por edital, 

conforme requerido à fl. 24, com prazo de 30(trinta) dias. II- Dispenso a 

realização da audiência de conciliação/mediação, tendo em vista a 

inocuidade de tal medida, diante da citação ficta, sendo que o prazo de 

contestação inicia-se do término do prazo estipulado nos termos do art. 

231, IV, do CPC. iII- Se decorrido o prazo de citação editalícia sem defesa 

do requerido, nomeio, desde já, curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA univag, para apresentar defesa no prazo legal, em 

conformidade com o artigo 72, inciso II do CPC.IV- Às providências.

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, Daniela Felix da Silva 

Ferraz, digitei.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2017

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370297 Nr: 19665-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS, MSDS, VS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUDILEI SERRA DA SILVA, Cpf: 

81831960125, Rg: 914623, Filiação: Juraci Lopes da Silva e Elizabete 

Serra da Silva, data de nascimento: 14/04/1977, brasileiro(a), Telefone 

36847002. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante da manifestação acerca da liquidação da dívida às fls. 

74, bem ainda o pleito do Ministério Público de fls. 82, JULGO EXTINTO, 

POR SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.P. R. I.Condeno o 

executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, 

observado o disposto no § 2º do mesmo artigo, suspensa a cobrança, eis 

que defiro o pedido formulado pelo executado (fls. 65, item “3”).Após o 

t r â n s i t o  e m  j u l g a d o ,  a o  a r q u i v o ,  c o m  b a i x a  n a 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 16 de Março de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 06 de abril de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 329360 Nr: 25673-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CDDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de 

fls. 164/167, atribuindo aos nela contemplados os seus quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda 

Pública.P. R. I. Custas processuais e taxas judiciárias a 

recolher.Transitada esta em julgado, recolhidas as custas processuais, 

expeça-se formal de partilha/alvará judicial na forma requerida, 

observadas as formalidades legais.A seguir, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 06 de 

Abril de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000777-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. C. (REQUERIDO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o : 

1000777-52.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 10/02/2018 (Id. 11706698), autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 09/05/2018, às 15h00. Várzea Grande/MT, 09 de abril de 2018. 

Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000249-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1000249-18.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: ALINE DA SILVA NASCIMENTO 

EXECUTADO: RUDINEI ALVES DA SILVA Vistos etc. Recebo o feito no 

estado em que se encontra. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto por GUILHERME FELIPE DA SILVA ROCHA, representado por sua 

genitora, Srª ALINE DA SILVA NASCIMENTO, em face de RUDINEI ALVES 

DA SILVA, consoante os termos da inicial. Contudo, o cumprimento 

definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos 

autos em que tenha sido proferida a sentença. (Art. 531, § 2°, do Código 

de Processo Civil). Em consulta ao Sistema Apolo, bem como dos 

documentos acostados a inicial, a prestação alimentícia foi fixada nos 

autos da Ação de Alimentos, tombada sob o n. 16942-93.2014.811.0002 – 

Código n. 350897, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca. Portanto, o cumprimento de sentença 

deve ser procedido naqueles autos, e não distribuído de forma autônoma 

como pretende a exequente. Ex Positis, ante a incompatibilidade entre os 

Sistemas Apolo e PJE, nos termos do art. 330, I, do CPC/2015, INDEFIRO a 

petição inicial e, via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos ternos do art. 485, IV, do CPC/2015. Sem custa e 

honorários face à gratuidade de Justiça que ora defiro, consubstanciado 

no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a 

preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002390-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SANTANA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE SANTANA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

ROBERTO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

JOILTON SANTANA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

JOELMA SANTANA MARQUES E SILVA (REQUERENTE)

ADILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Decisão Processo: 

1002390-10.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCINEIDE SANTANA 

MARQUES DOS SANTOS, ADILSON JOSE DA SILVA, JOILTON SANTANA 

DA CRUZ E SILVA, JOELMA SANTANA MARQUES E SILVA, ROBERTO 

SANTANA DA SILVA, JOSE SANTANA DA SILVA FILHO Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE SANTANA DA SILVA Vistos etc. Defiro a gratuidade de 

justiça postula, com escoro no art. 98, do CPC/2015. Trata-se de 

requerimento para expedição de Alvará Judicial nos termos da Lei 

6.858/80, proposto por LUCINEIDE SANTANA MARQUES DOS SANTOS e 

OUTROS, para levantamento dos valores deixados em uma conta bancária 

junto à Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco S.A., da qual o de 

cujus JOSÉ SANTANA DA SILVA era titular. Denota-se dos autos que a 

petição inicial veio desacompanhada de alguns documentos. Destarte, 

DETERMINO que os requerentes, procedam à emenda à inicial, nos termos 

do art. 321, do CPC/2015, acostando aos autos, cópia da Certidão de Óbito 

do extinto, bem como Certidão Negativa da Inexistência de Bens em nome 

deste e ainda, CÓPIA dos documentos pessoais dos herdeiros LUCINEIDE 

SANTANA DOS SANTOS, JOSÉ SANTANA DA SILVA FILHO e ARINETE 

ALMEIDA DE LIMA SILVA e respectivos instrumentos de mandato, sob 

pena de indeferimento da inicial. Com aporte aos autos, conclusos. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005606-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NUNES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CHRISTINE ARRUDA FAVA (RÉU)

Luiz Eduardo Figueiredo Guimarães (RÉU)

Outros Interessados:

ELIANE NUNES DE CARVALHO (REPRESENTADO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1005606-13.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 14/03/2018 (Id11452542), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 08/05/2018, às 16:00horas. Várzea Grande/MT, 09 de abril de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 416599 Nr: 20257-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAADS, VGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, conforme e-mail da Politec de fl. 46/47, foi designado a 

perícia para o dia 29/11/2019, a partir das 08h:30min (ordem de chegada), 

na Gerençia de Psiquiatria Forense do IML de Cuiabá/MT, fone: 3613-1205. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 405804 Nr: 14428-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDD, ELDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DA SILVA BORGES - 

ESTAGIÁRIO - OAB:19408/E, FERNANDO DA SILVA 

BETTINI-ESTAGIARIO - OAB:, JOSÉ WILZEM MACOTA-UNIVAG - 

OAB:7481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO: SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes, 

com supedâneo no Art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. Concito as partes a bem e 

fielmente cumprirem o avençado. Isento de custas. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, 

cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento ou postular execução nos mesmos autos Transitada 

esta em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem 

necessários. Dou a presente por publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 114246 Nr: 9651-29.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: K.FO.K

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique da Rocha - 

UNIVAG - OAB:8.004, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA-UNIVAG - 

OAB:6066 - MT, Emmanuele Sarat Barcat de Arruda-UNIVAG - 

OAB:9.241-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos

 para intimação da parte requerente, quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, encartada as fls. 49/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 333657 Nr: 2236-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos

 para intimação da parte requerente, quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, encartada as fls. 54/55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 245790 Nr: 6163-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEBM, FBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EDER MARCOS DENIZ - OAB:6.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos

 para intimação da parte requerente, quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, encartada as fls. 96/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 344652 Nr: 11634-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:12954, Flavio Lucio Santana de Oliveira - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, cumprindo as normas contidas no artigo 162, § 

4ºdo CPC, e Ordem de Serviço nº 001/2007-GAB, encaminho os autos a 

parte autora para impugnação a contestação juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 328425 Nr: 24742-52.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDO, CRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - OAB:23.836 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JOVENTINO 

COELHO - OAB:5950-A/MT

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestar nos autos quanto a justificativa do executado, encartada as fls. 

213/224.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009580-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO MANUEL SOUSA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN PRISCILLA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009580-58.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

BUSCA E APREENSÃO (181)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

LIMINAR, Busca e Apreensão de Menores]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: HUGO MANUEL SOUSA MONTEIRO Parte Ré: 

REQUERIDO: ELLEN PRISCILLA RODRIGUES DE ARAUJO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por HUGO MANUEL 

SOUSA MONTEIRO, em face de ELLEN PRISCILLA RODRIGUES DE 

ARAÚJO, todos qualificados nos autos. Após detida análise dos autos, 

nota-se que no caso em comento, o autor já está discutindo os mesmo 

fatos alegados nesta ação nos autos de n. 1000882-63.2017.811.0002, 

em trâmite junto à Primeira Vara de Família desta Comarca. Assim, com 

fundamento no § 3º do art. 485 do CPC/2015, reconheço a litispendência 

entre este feito e o feito n. 1000882-63.2017.811.0002, eis que está se 

repetindo a ação já em curso. Nesse contexto, a litispendência que é fato 
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impeditivo da relação processual, sendo que se verifica com a existência 

de ação em curso com o mesmo objeto, mesma causa de pedir e as 

mesmas partes. Uma vez caracterizada a litispendência, deve prosseguir 

os autos do primeiro processo. Ex Positis, nos termos do art. 485, I e V, 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 à 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. (Assinado digitalmente) Carlos 

Roberto de Barros Campos Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006263-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

FERNANDO C COELHO TRANSPORTES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006263-52.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 80.734,61; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[TRANSPORTE DE COISAS]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. Parte Ré: RÉU: D N 

DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, FERNANDO C COELHO TRANSPORTES - 

ME Vistos... Redesigno a audiência de conciliação para 08.06.2018, às 

11:30h. Cite-se a corré DN de Almeida & Cia Ltda. – EPP e intimem autora e 

corré Fernando C Coelho Transportes – ME mediante seus patronos, 

sendo desnecessária a intimação pessoal. Consigne-se os termos do 

despacho Id. 9669874. Sem prejuízo, à autora para manifestar-se sobre a 

contestação no Id. 12054801, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002351-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de 

Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

(CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários advocatícios em 

10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em havendo pronto 

pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão oferecidos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande–MT, 06 de abril de 2016. 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002480-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERVINO PERPETUO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO NACIONAL ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos etc. Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a 

cópia do presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002540-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEWCOMFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA CORDEIRO OAB - SP354920 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UP STORE GESTAO DE MODA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de 

Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

(CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários advocatícios em 

10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em havendo pronto 

pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão oferecidos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002473-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO BCC LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002473-26.2018.8.11.0002; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PLANOS DE SAÚDE]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BRADESCO SAUDE S/A Parte 

Ré: RÉU: MINERACAO BCC LTDA - ME 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 309044 Nr: 5034-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 
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OAB:12643/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197

 Vistos, em correição.Trata-se de Execução Provisória de Sentença 

referente aos Honorários Sucumbenciais proposto por Neuza Maria da 

Silva em desfavor de Antônio Maércio de Jorge.O feito foi recebido pela 

MM Juíza Ester Belém Nunes à fl. 39.(..), COVERTO A PRESENTE 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS EM DEFINITIVA.(..)Sendo 

assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para anular a decisão de fl. 84, 

consequente, deixo de analisar os Embargos de Declaração de fls. 86/91, 

devido à perda de objeto deste.No mais, considerando que o artigo 14 do 

Código de Processo Civil de 2015 determina a aplicação imediata do novo 

códex, verifica-se que atualmente há a possibilidade de apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença independentemente de 

penhora.Sendo assim, tendo em vista já ter decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, no intuito de evitar nulidades, CONCEDO o prazo de 

15 (quinze) dias para que o executado apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC..Em sendo 

apresentada impugnação pelo executado, certifique-se e intime-se a 

exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.(..)De outra 

banda, tratando-se de execução de honorários sucumbenciais inexiste 

qualquer prejuízo no desapensamento pretendido pela exequente, motivo 

pelo qual o defiro.Por fim, determino que esta secretaria retifique a capa e 

registros do Sistema Apolo, uma vez que se trata de cumprimento de 

sentença, bem assim promova o desapensamento desta ação das demais 

demandas.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 309045 Nr: 5035-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197

 Vistos, em correição.Trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

proposta por Luiz Carlos de Jorge em desfavor de Antônio Maércio de 

Jorge, pretendendo o recebimentos dos créditos reconhecidos pela 

sentença exequenda proferida na Ação de Prestação de Contas de n. 

117/2000 e código n. 23721 (cópia às fls. 14/22), o qual à época da 

proposição da presente demanda aguardava apreciação de Recurso 

Especial no Superior Tribunal de Justiça.Com inicial o exequente também 

juntou cópia do acórdão que julgou o Recurso de Apelação de n. 

109670/2011, cópia do Laudo Pericial Contábil e os esclarecimentos da 

perita nomeada quanto às impugnações apresentadas pelas partes, 

conforme documentos de fls. 23/88.O feito foi recebido pela magistrada 

titular da Primeira Vara Cível (fl. 89).(..).Ante todo o exposto, REJEITO A 

EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE e, consequentemente, não acolho a 

alegação de ilegitimidade do executado, posto que este foi devidamente 

condenado na sentença exequenda que já transitou em julgado.Por fim, 

faço as seguintes deliberações:a.Primeiramente, considerando que a 

sentença exequenda transitou em julgado em 29.08.2013 (fls. 161/166), 

permanecendo incólume, ante o desprovimento de todos os recursos 

interpostos CONVERTO A PRESENTE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE 

SENTENÇA EM DEFINITIVA. b.DEFIRO o pedido do executado, no que tange 

ao desentranhamento dos documentos de fls. 256/266, devendo ser 

devolvido ao patrono do exequente, por se tratar de correspondência 

digital particular do executado que nada influi na presente execução, 

atente-se a Gestora Judicial ao teor do artigo 336 da CNGC.c.INDEFIRO o 

pedido de encaminhamento de cópias à OAB e ao Ministério Público, posto 

que tal providência pode ser tomada pela própria parte sendo 

desnecessária a interferência deste juízo.d.Intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha atualizada do débito e requeira 

o que entender de direito.e.Retifique-se a capa dos autos e os registros 

do Sistema Apolo para constar como cumprimento de sentença. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23721 Nr: 3399-54.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PRUDENTE 

ROMUALDO - OAB:143813/SP, NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:, JOÃO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889, Raquel 

Cristina R. Bleick - OAB:7.655/MT

 Vistos, em correição.

Considerando que, a sentença proferida nestes autos já transitou em 

julgado, conforme certidão fl. 2.560, bem assim já se encontra em 

execução nos autos de código 309045 e 309044.

Promova-se o arquivamento deste feito com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001887-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO PEREIRA BRITO FILHO (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)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001887-23.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADAUTO PEREIRA 

BRITO FILHO Parte Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos... Observo dos autos que a ré foi citada mediante 

Oficial de Justiça, conforme certidão juntada à Id. nº 6146784 - Pág. 1, 

sendo certificado à Id. nº 12170611 - Pág. 1 o decurso do prazo sem 

oferecimento de defesa, motivo pelo qual, DECRETO SUA REVELIA. Deixo 

de julgar o feito antecipadamente, em vista a necessidade de aquilatar o 

grau de lesão por parte do autor, pelo que remeto a perícia o processo: 

Nomeio então, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002300-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NOBUYUKI MIYASHITA PIONA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 
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(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870/O (ADVOGADO)

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002300-36.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 4.500,00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)/

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EMBARGANTE: MAURICIO NOBUYUKI MIYASHITA PIONA Parte Ré: 

EMBARGADO: ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E 

INVESTIMENTOS S/A Vistos... Da análise dos autos observo que a ação 

principal foi extinta em face de acordo envolvendo os litigantes Acqua 

International Consultoria e Investimentos S/A, aqui embargada, e José 

Moacir Witczak, em que puseram fim ao contrato de arrendamento da área 

em litígio, sendo consignado no termo de acordo que José Witczak 

reconhece a posse da supra citada empresa sobre a totalidade da área. 

Nestes autos verifico que o embargante firmou contrato de arrendamento 

de pasto com Joé Witczak, de forma que, aparentemente, houve a perda 

do objeto destes Embargos e também é presumível a ausência 

superveniente de interesse do embargante no resultado do processo, até 

mesmo em face do acórdão proferido no AI 1003637-66.2017.811.0000, 

cuja ementa reconheceu o direito da empresa Acqua à ocupação integral 

da área[1]. Não é demais consignar que o embargante é representado 

pelos mesmos advogados que representam Joé Witczak, pessoa que 

reconheceu a posse da empresa embargante como sendo legítima. Assim, 

intimem as partes para no prazo de dez dias manifestar e comprovar o 

devido interesse no prosseguimento do feito. Havendo interesse, sem 

prejuízo de posterior e melhor análise quanto à perda do objeto, deverão, 

no mesmo prazo, indicar as provas que pretendem produz, para fins de 

saneamento e delimitação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS 

DE TERCEIRO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE NÃO FAZ 

QUALQUER EXCEÇÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA 

PASTAGEM POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO 

ANTERIORMENTE FIRMADO – INDICAÇÃO DE MATRÍCULA DIVERSA 

DAQUELA ARRENDADA PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE ERRO – 

QUESTIONAMENTOS QUE DEVEM SER OBJETO DE ANÁLISE EM 

MOMENTO OPORTUNO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DA 

AGRAVANTE DEVIDAMENTE CUMPRIDO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEVE 

PERMANECER POR MEDIDA DE CAUTELA ATÉ A DECISÃO NO FEITO 

PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que o contrato de 

arrendamento firmado com a Agravada não ressalva a utilização de parte 

da área para exploração da pastagem por terceiro, por medida de cautela 

deve esta permanecer reintegrada na posse conforme liminar já cumprida 

em seu favor, em razão do referido contrato de arrendamento rural.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005384-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO EDUARDO DE AMORIM TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005384-45.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, CONTRIBUIÇÃO DE 

AUTÔNOMOS, EMPRESÁRIOS (PRÓ-LABORE) E FACULTATIVOS]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FABRICIO EDUARDO DE 

AMORIM TOLEDO Parte Ré: REQUERIDO: MARCELO MACARIO 

RODRIGUES Vistos... Diante da injustificável ausência do autor na 

audiência de conciliação (Id. 11557396), aplico-lhe multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça no importe de 2% sobre o valor da 

causa. Deixo de condenar o réu ao pagamento da multa por não ter sido 

citado. Intime-se o autor pessoalmente e pela Imprensa Oficial para dar 

andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007959-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE MATTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007959-26.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAQUIM JOSE DE 

MATTOS NETO Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos... Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Joaquim Jose 

De Mattos Neto, alegando em síntese, ser portador do crédito oriundo de 

investimentos realizados junto ao réu. Tenho da análise dos autos, que a 

parte autora tão somente alega possuir cadastrado junto ao sistema de 

telecomunicações chamado AD Central Family, referentes à 14 (catorze) 

contas, resulta-se em R$ 43.291,50 (Quarenta e Três Mil Duzentos e 

Noventa e um Reais e Cinquenta Centavos) na data base de 15/07/2013. 

No entanto, tenho que compete à parte autora demonstrar requisitos do 

vínculo existente com a parte requerida, mediante a juntada dos boletos e 

comprovantes de pagamento que estiverem em seu poder, capaz de 

eximir qualquer dúvida quanto ao seu crédito junto ao réu. Dessa forma, 

determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emenda a inicial suprindo a irregularidade acima apontada, trazendo aos 

autos documentos que demonstrem o vínculo existente com a parte 

requerida, em especial os boletos e comprovantes de pagamento, sob 

pena de indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único). Feito isso, 

conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008325-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAC IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

VANDERLY MIGUEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISBENE MONTEIRO MAYER (RÉU)

CATARINA MONTEIRO MAYER (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008325-65.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FAC IMOVEIS LTDA - ME, 

VANDERLY MIGUEL DA SILVA Parte Ré: RÉU: FRANCISBENE MONTEIRO 

MAYER, CATARINA MONTEIRO MAYER Vistos... Trata-se de Ação de 

Despejo com Pedido Tutela Antecipada com Desocupação do Imóvel e 

Cobrança de Aluguéis proposta por FAC IMOVEIS LTDA - ME, VANDERLY 

MIGUEL DA SILVA em desfavor de FRANCISBENE MONTREIRO MAYER, 

CATARINA MONTEIRO MAYER, na qual alega, em síntese, inadimplência no 

pagamento de aluguel referente oito meses, totalizando o montante de R$ 

5.461,62 (cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois 

centavos). Para antecipação dos efeitos da tutela, devem estar 

demonstrados os requisitos legais específicos, quais seja, a prova 

inequívoca e a verossimilhança das alegações, previstos no art. 300, do 

CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação 

de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de 
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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. Nesse 

caso, analisando os autos, vê-se que o contrato de locação firmado entre 

os litigantes (Id. 10563104) pelo prazo de 30 (trinta) meses, com início em 

20.08.2016 e término em 20.02.2019, pelo valor mensal de R$ 600,00 

(seiscentos reais), sendo que até o momento o réu/locatário encontra-se 

atraso referente 05 meses, totalizando o montante de R$ 5.461,62 (cinco 

mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). A 

inadimplência no pagamento de alugueres é elemento a autorizar a 

concessão de liminar de despejo independentemente de motivo, nos 

termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, considerando que o 

contrato não prevê nenhuma das garantias previstas no art. 37, da 

referida Lei, o que comprova o segundo requisito autorizador da medida. 

Ainda, a notificação (Id. nº 10563108 - Pág. 1-2) comprova a mora e faz 

presumir que o réu não mais deseja cumprir suas obrigações contratuais, 

ocupando o bem sem pagar contraprestação. Assim, tais elementos 

comprovam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. Relativamente ao perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, também vejo demonstrada, 

pelo fato do réu estar usando o imóvel sem pagar qualquer prestação ao 

autor, o que vem lhe causando grandes prejuízos. Dessa forma, 

CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando que o réu/locatário seja 

intimado a desocupar o imóvel objeto do instrumento contratual de Id. 

10563105 - Pág. 2, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de 

mandado de despejo. Para efetivação da ordem e por tratar-se de medida 

inaudita altera parte, determino que o autor preste caução, em valor 

equivalente a 03 (três) meses de aluguel (Lei n.º 8.245/91, art. 59, § 1º), 

mediante depósito judicial na Conta Única do TJMT. 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 08/06/2018, às 

10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001063-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO MENDONCA DE ALMEIDA OAB - SP101180 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MANFRINATE (RÉU)

ANDRE LUIZ MANFRINATE E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001063-64.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.569,83; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, SERVIÇOS HOSPITALARES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO Parte Ré: 

RÉU: ROSANGELA MANFRINATE, ANDRE LUIZ MANFRINATE E SILVA O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar sobre correspondência devolvida, no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JUSSARA DA SILVA CEZER TITON Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 

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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008110-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA HONORINA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FURLAN LENCI OAB - SP257911-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1008110-89.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 59.796,44; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ENEDINA HONORINA DE OLIVEIRA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA 

LTDA - ME O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de 

cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001247-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001247-20.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.664,89; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[PAGAMENTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA Parte 

Ré: EXECUTADO: RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005353-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ANDRE CARRASCO (EXECUTADO)

KATIA FARIA FABIANO CARRASCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005353-59.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 8.172,08; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Despesas 

Condominiais]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA Parte Ré: 

EXECUTADO: SILVIO ANDRE CARRASCO, KATIA FARIA FABIANO 

CARRASCO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para manifestar sobre a correspondência devolvida no 

prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de 

abril de 2018. Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005102-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WLADEMIR MOTTA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005102-41.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 5.104,39; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Despesas 

Condominiais]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA Parte Ré: 

EXECUTADO: WLADEMIR MOTTA BARBOSA O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar sobre a 

correspondência devolvida no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005846-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TSURU & TSURU LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005846-36.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 50.036,91; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[DUPLICATA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BRF S.A. Parte Ré: EXECUTADO: TSURU & TSURU LTDA - ME O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002334-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002334-11.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 18.281,02; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LUIZ CARLOS TERRA Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. Atenciosamente, JUSSARA DA 

SILVA CEZER TITON Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003364-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JUNIOR LAZARETI DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDA CRISTINA LAZARETI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER OLIVEIRA CONSTANTINO OAB - RN9718 (ADVOGADO)

DANIEL PASCOAL LACORTE OAB - RN9538 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003364-18.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 75.240,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FERNANDA CRISTINA LAZARETI SILVA, ROGERIO JUNIOR LAZARETI DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - 

ME O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de 

cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003364-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ROGERIO JUNIOR LAZARETI DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDA CRISTINA LAZARETI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER OLIVEIRA CONSTANTINO OAB - RN9718 (ADVOGADO)

DANIEL PASCOAL LACORTE OAB - RN9538 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003364-18.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 75.240,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FERNANDA CRISTINA LAZARETI SILVA, ROGERIO JUNIOR LAZARETI DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - 

ME O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de 

cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004385-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1004385-29.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 194.482,40; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA, CHEQUE]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME Parte Ré: RÉU: 

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JUSSARA DA SILVA CEZER TITON Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 

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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005888-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE OLIVEIRA LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005888-51.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 59.258,26; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARINA DE OLIVEIRA LUCENA Parte Ré: RÉU: BRADESCO VIDA 

E PREVIDENCIA S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para manifestar sobre a correspondência devolvida no 

prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de 

abril de 2018. Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008245-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1008245-04.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MAYARA PEREIRA DA COSTA Parte Ré: 

REQUERIDO: CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de cinco 

dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001650-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TEREZINHA MAFFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA LEITE RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001650-86.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARLENE TEREZINHA MAFFINI Parte Ré: REQUERIDO: TELMA REGINA 

LEITE RAMOS O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de 

abril de 2018. Atenciosamente, JUSSARA DA SILVA CEZER TITON 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005069-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PEREIRA GAMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005069-51.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 5.852,82; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Despesas 

Condominiais]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA Parte Ré: 

EXECUTADO: GILBERTO PEREIRA GAMA O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar sobre a 

correspondência devolvida no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005743-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER PEDROZO DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005743-29.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 6.690,97; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Despesas 

Condominiais]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA Parte Ré: 

EXECUTADO: CLEBER PEDROZO DE BARROS O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar sobre a 

correspondência devolvida no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTEGRACAO 

LESTE-OESTE - TRECHO SORRISO - IPIRANGA DO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O (ADVOGADO)

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001305-23.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 98.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA 

INTEGRACAO LESTE-OESTE - TRECHO SORRISO - IPIRANGA DO NORTE 

Parte Ré: RÉU: INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JUSSARA DA SILVA CEZER TITON Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 

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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003452-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ANTONIO NUNES MACHADO (AUTOR)

ALICE LIDIA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES MARTINS SANCHES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA OAB - MT0011145A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003452-22.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: IMISSÃO NA POSSE (113)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALICE LIDIA MACHADO, ESPÓLIO DE ANTONIO NUNES 

MACHADO Parte Ré: RÉU: MERCEDES MARTINS SANCHES O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JUSSARA DA SILVA CEZER TITON Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 

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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001562-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DIORCIZO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001562-48.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ISAIAS 

DIORCIZO ALVES Parte Ré: RÉU: BANCO ITAUCARD S/A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 9 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JUSSARA DA SILVA CEZER TITON Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 
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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) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444555 Nr: 9149-75.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL JARDIM MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 223/236 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, em sendo assim, Intimação a parte 

requerente para contrarrazoar, no prazo de 15 dias.. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 317834 Nr: 14182-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DE CARVALHO PERRI - 

OAB:18.217 MT, MARISA N. C. PERRI - OAB:9843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506

 , CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL pretendida, 

nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida de 

abstenha de protestar e/ou os cheques emitidos pela requerente, sob 

pena de multa que arbitro em R$1.000,00 (mil reais). O CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA FICA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL OU 

FIDEJUSSÓRIA. Sem prejuízo, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de abril de 2018, às 14horas. As partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) (art. 157, §4º do 

CPC), com observância da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de 

indeferimento. A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. Por fim, 

concedo à requerida o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, 

manifeste-se quanto à petição e documentos juntados pela parte autora às 

fls. 146/166. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 53084 Nr: 7145-56.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VERGÍLIO VENDRAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:MT 11748, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 Vistos etc.Pendente de análise o petitório de fls. 107/109.O credor postula 

pela decretação de fraude à execução, pelo fato do fiador do contrato de 

confissão de dívida, título executivo destes autos, ter procedido à venda 

do imóvel dado em garantia real do débito logo após a propositura da 

demanda, alienando o bem à Maruza Pinheiro de Souza (fls. 24) e 

alternativamente requer seja realizada consulta Bacenjud e Renajud.Da 

fraude à (...). Na espécie, ao credor reclama-se apenas a prova do evento 

danoso, cujo ônus lhe compete.Já com relação à declaração de fraude 

contra credores, os efeitos e requisitos de sua configuração são 

diversos, uma vez que esta tem por escopo a anulação do negócio 

jurídico, desde que demonstrados os requisitos do consilium fraudis e do 

eventus damni.(...). Tais fatos não restaram provados nos autos. Por outra 

banda, tem-se que o requisito essencial para reconhecimento da fraude 

seria o registro público do gravame ou do ajuizamento da ação, contudo, o 

credor não trouxe aos autos prova do apontamento. Segue 

posicionamento adotado pelo STJ, na súmula 375: O reconhecimento da 

fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da 

prova de má-fé do terceiro adquirente(...) Portanto, inexistindo a 

comunicação, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a 

ciência do terceiro adquirente acerca da situação de insolvência do 

alienante e, por conseguinte, não caracterizada a alegada fraude à 

execução. Desse modo, descabe a declaração pretendida – de fraude à 

execução.Da Consulta BacenJudNos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO 

o pedido formulado pelo credor, e em consequência, via sistema 

BACENJUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte executada até o montante do débito em execução (R$ 123.459,65 – 

CPF: 011.756.619-53(...).Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 53084 Nr: 7145-56.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VERGÍLIO VENDRAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:MT 11748, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 1.538,33 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 123.459,65, 

mas que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se a parte 

executada executada via DJE por intermédio de seu advogado (art. 854, 

§2º, NCPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, intime-se o credor a indicar outros bens do devedor passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito, visando dar seguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427503 Nr: 25957-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGA & LIMA LTDA EPP, MARCELO 

EDUARDO CURSINO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19.171 M/S, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:18941MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 291451 Nr: 11187-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA CRISTINA CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15600

 Intimação a parte autora para se manifestar a respeitos do pagamento da 

verba condenatoria de fls 184/187. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237171 Nr: 17017-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICETO FERREIRA DE ALMEIDA, SANTINA FERREIRA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURILIA CRUZ SANTANA, JUSSIEUR PARENTE 

DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:CURADORA ESP.DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 417029 Nr: 20483-43.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERILDO MOTTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FAVALESSA, SEBASTIÃO DE SOUZA 

CANAVARROS, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263/MT, GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - 

OAB:14535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do teor do termo de audiência, redesigno a audiência para o dia 17 

de maio de 2018, às 14h20.

Tendo em vista a certidão de fls. 155, desde já fica a parte autora intimar a 

providenciar o recolhimento das diligências para cumprimento do mandado 

de citação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da audiência, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito,

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001698-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CID MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE TAL (RÉU)

TEREZA DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001698-45.2017.8.11.0002 AUTOR: CID MATTOS RÉU: CRISTIANO DE 

TAL, TEREZA DE TAL Vistos. Cuida-se de Ação de Reintegração de 

Posse c/ Pedido de Medida Liminar, proposta por FAC- IMÓVEIS LTDA. em 

desfavor de CRISTIANO DE TAL E TEREZA DE TAL. Aduz que, a autora é 

legítima proprietária e possuidora de um imóvel urbano, localizado na Rua 

A, lote 7, Quadra 33, no Parque das Mangueiras, neste Município de 

Várzea Grande-MT, o qual pertencia a Alina Eustáquia de Oliveira e seu 

marido e João Garcia de Oliveira, ambos falecidos, e o vendeu para 

Eronias Leite da Silva, que vendeu para Modesto Escudeiro que, por sua 

vez, transferiu seus diretos para a requerente, a qual exerce a posse 

mansa e pacifica desde o ano de 2001, mantendo o terreno limpo e 

colocando-o a venda pois é empresa do ramo imobiliário. Contudo, há 

aproximadamente 90 dias, ao levar um pretenso comprador ao imóvel, o 

sócio da requerente constatou a existência de uma construção, 

identificando o requerido Cristiano como o invasor, o qual disse ao 

representante da autora que estava construindo, mas que pretendia 

comprar o imóvel, cogitando uma possível negociação. Contudo, o 

requerido não atendia o telefone e ao se deslocar ao imóvel, em 

23/08/2016 o sócio da autora foi recebido pela requerida, que se dizia mãe 

do primeiro requerido, e disse que o imóvel não tinha dono e estavam 

construindo uma casa ali, se recusando a deixar o local. Assim, pugnou 

pela concessão de liminar para que seja imediatamente reintegrada na 

posse do imóvel. Subsidiariamente, pleiteia para que seja determinado que 

os requeridos se abstenham de continuar a construção da casa sobre o 

imóvel, sob pena de multa e crime de desobediência, designando data para 

a realização da audiência de justificação. Determinada a emenda à inicial, 

para comprovar o recolhimentos dos emolumentos iniciais (id. 8856553), a 

autora peticionou juntando o comprovante de pagamento das custas (id. 

10227184). E os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, recebo a emenda à inicial. Pois bem. Nos termos do art. 300 

do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, para a concessão liminar da 

proteção possessória é necessária a presença dos requisitos enunciados 

no art. 560 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação ou 

esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação 

da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na 

de reintegração. Da apreciação dos autos, verifica-se que os requisitos 

supramencionados restaram evidentes no caso. A posse e a 

probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, 

a qual demonstra que o imóvel em litígio pertence à requerente. Por sua 

vez, num juízo de cognição sumária, a perda da posse dentro de ano de 

dia restou demonstrada, pois as fotos acostadas aos autos indicam que a 

construção existente ainda está na fase inicial, indicando que os 

requeridos intentam residir no imóvel. De outro norte, o perigo da demora 

evidencia-se no fato de que se não for deferida a liminar, até o final da 

demanda, o requerido poderá concluir a obra e se mudar para o local, 

dificultando a sua comercialização pela parte autora. Cumpre esclarecer 

que nesta fase de cognição sumária não se reclama prova cabal e 

perfeita, bastando que, dos elementos coligidos na inicial ou na 

justificação prévia, deflua razoável convencimento quanto à necessidade 

da concessão da medida antecipadora, postulada initio litis. Assim, atento 

aos documentos que instruíram a inicial, tenho que restou demonstrada a 

posse da autora, a ocorrência do esbulho no imóvel, bem como que a 

ação foi intentada dentro de um ano e dia do esbulho, permitindo-se, por 

consequência, a concessão de liminar, pois preenchidos os requisitos do 

art. 560 do Código de Processo Civil. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza 

jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 c/c art. 563, ambos do 

CPC, DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse do 

imóvel localizado à Rua “A” (atual Paraguai), Lote 7, Quadra: 33, Bairro 

Parque Mangueiras, nesta cidade de Várzea Grande, em favor da parte 

autora. Por ocasião do cumprimento do mandado o oficial de justiça deverá 

proceder a qualificação dos requeridos e/ou demais pessoas que estejam 

no imóvel. Citem-se/ intimem-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 29 de maio de 2018, às 16h40. Consigno que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (artigo 335, inciso I, 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 aplicação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 539 de 566



de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 23 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002606-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUGO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

GASPAR LUIZ DE FARIA (HERDEIRO)

ZILDA LENIR FARIA CABRAL (HERDEIRO)

ONILDA DIVINA DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002606-68.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE HUGO DE FARIA 

Vistos. Presentes os pressupostos do art. 98 do CPC, defiro os benefícios 

da Gratuidade da Justiça ao autor. Embora o autor não tenha informado em 

qual instituição financeira o falecido recebia sua aposentadoria, consta no 

histórico do Dataprev (id. 12576092) que era no Banco Itaú. De tal modo, 

oficie-se ao Banco ITAÚ solicitando que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe se há saldo em conta corrente, poupança ou aplicações em nome 

do “de cujus”. Oficie-se, também, o Instituto Nacional de Seguridade Social 

- INSS para que, no prazo de 10(dez) dias, informe se há saldo em nome 

da falecida, e quem consta como dependente, em seus cadastros. 

Considerando não ser a lide de interesse público, deixo de abrir vista ao 

Ministério Público. Com as respostas nos autos, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 9 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002609-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTE ENERGIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002609-23.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE FERREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANDEIRANTE ENERGIA S/A Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c indenização por danos 

morais e pedido liminar inaudita altera pars proposta por JOSE FERREIRA 

em desfavor de BANDEIRANTE ENERGIA S/A. Aduz que, no ano de 2011, 

descobriu que existia uma pessoa homônima com a mesma data de 

nascimento, em razão disso teve seu benefício previdenciário suspenso, 

pois foi dado como morto, buscando resolver o problema junto ao INSS e a 

Receita Federal. Entretanto, para sua surpresa, no dia 8 de junho de 2017, 

constatou que existia uma negativação da requerida em seu nome, 

referente ao débito de R$82,66. Afirma que, nunca solicitou energia 

alguma nesta cidade, não contratou qualquer serviço da requerida, sendo 

que se mudou de São Paulo há mais de 40 (quarenta) anos, e o cadastro 

no sistema é do seu homônimo, que já é falecido. Assim, pugna pela 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a 

requerida retire seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de 

pagamento de multa a ser arbitrada por este juízo. Requereu as benesses 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relato. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 300 do CPC, 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. Visa o 

autor a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a 

alegação de que a pretensa dívida não foi por ele adquirida, mas por 

pessoa homônima que já faleceu. Da apreciação dos autos verifica-se que 

os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para 

ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Neste 

diapasão, são funestos os efeitos de ter o nome negativado nos 

cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo 

de receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou 

renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo 

quase impossível. Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos acostados à exordial, indicando a inclusão do nome do autor 

nos cadastros de restrição ao crédito, por dívida junto à primeira requerida 

que nega ter realizado. Ainda, os documentos juntados comprovam a 

existência de pessoa como o mesmo nome e sobrenome do autor (id. 

12579953), e conquanto o CPF informado nos cadastros da requerida seja 

o mesmo do requerente, o nome da mãe é outro (id. 12580263). Por outro 

lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da 

sua própria natureza jurídica, poderá ser revertida a qualquer momento, 

desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, 

para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda com 

a exclusão do nome e dados da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, referente à dívida em discussão, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Concedo à parte autora 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão 

do ônus da provada, eis que evidenciada a relação consumerista e a 

hipossuficiência do autor em relação à ré, para determinar que a requerida 

apresente, no prazo da defesa, os documentos que deram origem à dívida 

em discussão. Cite-se/ intime-se a ré, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 17 de julho de 2018, às 14h20, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, 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 aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 9 de abril de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002603-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ANTONIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALÉCIO COSTA NOVAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002603-16.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IVONE ANTONIA DOS SANTOS 

Parte Ré: RÉU: FERNANDO ALÉCIO COSTA NOVAIS Vistos. No presente 

caso, mesmo verificando que os documentos juntados pela parte autor 

são um início de prova, entendo necessária a audiência de justificação 

prévia para a análise da medida liminar almejada. Todavia, para a 

realização da referida audiência faz-se necessária a intimação da parte 

requerida, para comparecimento na audiência, o que não é possível tendo 

em vista a ausência de informações necessárias à sua localização, tendo 

a parte autora pleiteado pela sua citação via edital. Ocorre que, a citação 

via edital somente tem cabimento depois de esgotados os meios de 

localização da parte ré (CPC, art. 256, § 3º), o que não restou 

demonstrado nos autos, uma vez que não se esgotaram todos os meios 

na localização do requerido, sendo certo que seu endereço consta na 

escritura pública protocolada no Cartório de Registro de Imóveis. De tal 

modo, indefiro o pedido de citação por edital para determinar que se 

expeça oficio ao 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca, 
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solicitando que encaminhe a este juízo cópia da Escritura Pública de 

Compra e Venda, protocolizada sob n. 236.273, em 08/03/2018, referente 

à matricula n. 7426, ficha 01. Concedo à autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Com as 

informações nos autos, voltem os autos imediatamente conclusos, para 

designação da audiência de justificação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 9 de abril de 

2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002626-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JADINI LUIZA BERTAN (AUTOR)

JORDELINO RODRIGUES DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002626-59.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JORDELINO RODRIGUES DA 

SILVA FILHO, JADINI LUIZA BERTAN Parte Ré: RÉU: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que o presente 

feito está endereçado ao Juizado Especial, de forma que este juízo carece 

de competência para processar e julgar a presente demanda. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 9 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CERQUEIRA E SILVA (RÉU)

DANIELA BATISTA ROCHA (RÉU)

JULIO CESAR VIEIRA (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de ID 12538205 , requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001118-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO BATISTA DA SILVA (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

ISONEL DA SILVA ABREU (RÉU)

GERHARD SEDLACEK (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar-se a 

respeito dos AR’S negativos (retro), bem como, junte-se nos autos o 

comprovante da diligência, para que o Senhor Oficial de Justiça cumpra 

devidamente o mandado referente ao requerido ISONEL DA SILVA ABREU.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000700-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIESEL CAMINHOES EIRELI - ME (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005721-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANIGER - CALCADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA CRISTINA TONDIN VIEIRA OAB - RS0066000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE MACHADO DE ALMEIDA TENORIO 04472570130 (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de ID 12561765, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005116-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BENEDITO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGNEY BARBOSA (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

e certidão do Oficial de Justiça de ID 12354080 - AR'S negativos de ID'S 

12561563, 12560768 e 12340870 , requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO KAUE OLIVEIRA FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000334-04.2018.8.11.0002 Parte Autora: 

AUTOR: MARCELO ALVES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: EDUARDO KAUE 

OLIVEIRA FARIA Vistos, etc. Em que pese à manifestação expressa da 

parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 06/06/2018, às 13h30min a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Citem-se as partes requeridas, por mandado, 

para comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência 

mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 
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hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por fim, PROMOVA-SE 

a associação do presente feito aos autos n. 1000325-76.2017.8.11.0002. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO KAUE OLIVEIRA FARIA (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G C DOS SANTOS AGUA E GAS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001802-03.2018.8.11.0002 

AUTOR: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A RÉU: G C DOS SANTOS 

AGUA E GAS - ME Vistos, etc. Acolho à emenda da inicial constante nos 

Ids. 12359658 e 12359665 e 12359669, a fim de que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos. Diante do interesse da parte autora na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 04/06/2018, às 15h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 352442 Nr: 17635-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENIRA MARIA VENTURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE, RENALDO ZANATO, VALDENICE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ZANATO, IVANETE ZANATO DE MATOS, 

DANIELLEN CRISTINA ZANTO DE MATOS, CARLOS ALBERTO 

GONÇALVES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831, OTAVIO GUIMARÃES 

REZENDE - OAB:OAB/MT-10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando a 

ausência de manifestação quanto a intimação retro, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, visando o regular prosseguimento da 

ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334944 Nr: 3433-38.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ ANTONIO MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA, LUCIA 

PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOS SANTOS 

COSTA - OAB:13593, HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868, 

OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 98/100 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 330753 Nr: 27045-39.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASTO HORIZONTE EMPREENDIMENTO 

FLORESTA LTDA, MÁRIO YADOMI, TEREZA TAEKO YADOMI, MARIO 

MULHER, MARIA VIOTTI MULHER, HILDA JOANA BATISTELA, RAFAELA 

CRISTINA BATISTELA VIOTTE, LUIZ GUSTAVO BATISTELA VIOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Abrão Viotti - 

OAB:57.257 PR, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 6.454

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 148/150 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325252 Nr: 21661-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 542 de 566



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVY MARTINS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 91/92 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294365 Nr: 14475-55.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZONICOS S/A, SUPERMERCADO BOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA SOUTO - 

OAB:14018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ DALLA 

VECHIA BIGOLIN - OAB:14261-A, DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15.830/MT, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929/B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para apresentar 

impugnação à contestação de fl. 213v e 214.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 203276 Nr: 13531-29.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR CAMARGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO F. DA SILVA, EDILSON P. RIBEIRO, 

ESTRELA VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA - OAB:7329B, LYZIA MENNA BARRETO FERREIRA - UNIVAG - 

OAB:7329B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 156/157 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385426 Nr: 2297-69.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDGAR GEHLEN, MARGARETE DE GODOY 

GEHLENME, DIOGO EDGAR DE GODOY GEHLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:16623, GABRIELA MACHADO KOCH - OAB:19854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu Freitas Filho - 

OAB:73548/SP

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 03/05/2018, às 14h30, no imóvel do 

Requerente, Hawaii Indrustria Comércio de Sorvetes LTDA, localizado na 

Avenida Alzira Santana, n° 13, Quadra 01, Nossa Senhora da Guia, 

Várzea Grande - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 309799 Nr: 5821-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA/PROCURADOR GERAL MUNICIPIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando a 

ausência de manifestação quanto a intimação retro, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, visando o regular prosseguimento da 

ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340202 Nr: 8104-07.2014.811.0002

 AÇÃO: 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: VALLE VEICULOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS MANOELDA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332865 Nr: 1547-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA - CAIXA DE ASSISTENCIA DO CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AZEVEDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o deslinde da ação, sob 

pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342671 Nr: 10039-82.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, 

ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 79/81 trata-se de meros Embargos do devedor 

por negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo 
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as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 106411 Nr: 2597-12.2007.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIL DA SILVA ALMEIDA, APARECIDA CARDOSO DA 

SILVA, LELSON SANTANA DA SILVA, ANGELA APARECIDA GUELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMIR (SELMIR) RAIMUNDO PASCOARI, 

OUTROS NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413588 Nr: 18672-48.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA SILVA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443766 Nr: 8710-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONINI E BORGES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HENRIQUE BOLZAN, PAULO 

HENRIQUE ANDREANI ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BRISKIEVICZ - 

OAB:69.599/PR

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 502025 Nr: 14833-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDINOX HAUS BIER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MICROCERVEJARIAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM CHOPERIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH BARBOSA BALCON - 

OAB:OAB/RO 0003454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 506328 Nr: 17118-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE, HELLA FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 506960 Nr: 17403-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO PELLIZZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO HENRIQUE TECCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIS JUNG - 

OAB:23117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 510806 Nr: 19436-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCILEI ESTEVAM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FAVIER VERNIZZI - 

OAB:329.502/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 516045 Nr: 22288-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU PINHATTI MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PESCADOS LTADA - ME, SIDNEI CORDEIRO EIRELE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, aportar aos autos os comprovantes de pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, sob pena de devolução da missiva à Comarca 

Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 516460 Nr: 22534-56.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO POZZERA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA E AUTO PEÇAS ANANA VITÓRIA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERREIRA & MATTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 518742 Nr: 23778-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MILTON DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIPAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, ELISANGELA RIBEIRO, VANUSSA SOUZA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 518750 Nr: 23785-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: G. MARIO PIZZATTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 519552 Nr: 24235-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉO AGOSTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GRONDEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY LUIZ PATERNO - 

OAB:23183, MARTA BAUERMANN - OAB:19230/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 469511 Nr: 20950-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVIRGEM PIRES DE ABREU, PAULA CAROLINE PIRES 

LEÃO, UESLEY PIRES DE LEAO, AZERELY PIRES LEÃO, NEMERLY PIRES 

LEAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOURO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 41243 Nr: 8965-47.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO, LUCI HELENA SOUZA 

SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA, 

CONSTÂNCIA DE SOUZA VIANA, REP POR JULIETA DE SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES E SILVA - 

OAB:7731/MT, LUCI HELENA SOUZA SILVA MONTEIRO - 

OAB:5024/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311452 Nr: 7534-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MARLENE NAZÁRIO 

CHAPARRO, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 223224 Nr: 3433-14.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGO PINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 409309 Nr: 16302-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCINO DE ANDRADE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA DA COSTA 

CAMPOS - OAB:OABMT14.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, salientando desde já que deverá aportar aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 374951 Nr: 22990-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MIRIAN DE FREITAS, JARI JOSE ARINOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OABES12529

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 31237 Nr: 967-28.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MARCELO MERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 217414 Nr: 12830-34.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAMA LUBRIFICANTES LTDA, MARIA 

ELAINE DA COSTA PEREIRA, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438456 Nr: 5944-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNS AMÉRICAS COMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DE MATO GROSSO - IDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Canuto Muriel Mendes 

de Almeida - OAB:OAB/SP 356.620, Flávia Cristina Alterio - 

OAB:AOB/SP 242.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 518541 Nr: 23653-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ACÁCIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS, DURVAL ROBERTO 

BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AGUIAR FERREIRA - 

OAB:253.172/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 518082 Nr: 23392-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JULIETA POMPEO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287/

18827/M, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162 - MT, IRAJA 

REZENDE DE LACERDA-E - OAB:OAB/MT 11.987, JOSE CARLOS 

REZENDE - OAB:9146- MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 517607 Nr: 23127-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOURA, ANDRADE, GELESK & 

NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 511925 Nr: 20050-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO 

SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M NASCIMENTO EPP, MARCIO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE 

BRAGA - OAB:132306/SP, TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - 

OAB:194.583/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023310/4/2018 Página 546 de 566



Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 509939 Nr: 18994-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COR DOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANE TALISSA SOBRINHO DO 

NASCIMENTO, DOUGLAS DE ROSIS MALDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL TRINDADE DE ALMEIDA - 

OAB:240.170, MATEUS LEONARDO CONDE - OAB:235884/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 509778 Nr: 18917-88.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSEU RUBIN PICCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO GRECO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:230.640-A, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:OAB/SP 140.500A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 479631 Nr: 1830-22.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA NACIONAL, ANTONIO LUIZ DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIX INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS 

E CONCRETOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 451489 Nr: 12539-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE FERNANDES DOS SANTOS 

BONIFACIO, PEDRO BONIFACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:3546A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 446013 Nr: 9967-27.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW e GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438878 Nr: 6209-40.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAWAII INDUSTRIA COMERCIO DE SORVETE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEMAC S.A GRUPOS GERADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:56.888-A, Fábio Korenblum - OAB:92.135-A

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 03/05/2018, às 14h30, no imóvel do 

Requerente, Hawaii Indústria Comércio de Sorvete Ltda, localizado na 

Avenida Alzira Santana, n. 13 quadra 01, Bairro Nossa Senhora da Guia, 

Várzea Grande - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 417220 Nr: 20604-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLATE COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, ELITE COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA - ME, TELE NEWS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15.948-MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:MT 

14.485, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900, Vittor 

Arthur Galdino - OAB:13.955-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740/RS

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 409616 Nr: 16408-58.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 14/05/2018, às 14h00, a ser realizada no 

Balcão da Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca, localizado na 

Avenida Castelo Branco, S/N, Paço Municipal, CENTRO - SUL, VÁRZEA 
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GRANDE -MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 207521 Nr: 3424-86.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: U. G. R. D. rep. Por sua tia MARIA OLINDA REZENDE 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323328 Nr: 19725-35.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660/MT, 

DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, FABIANA FERNANDEZ - 

OAB:130.561, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002172-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SUZANA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA OAB - MT23985/O 

(ADVOGADO)

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS OAB - MT1815 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, a audiência designada para o 

dia 04 de julho ás 09:30 de 2019, refere-se na verdade ao ano de 2018, 

portanto, a audiência será realizada no dia 04 de julho de 2018 ás 09:30 h. 

BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002172-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SUZANA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA OAB - MT23985/O 

(ADVOGADO)

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS OAB - MT1815 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, a audiência designada para o 

dia 04 de julho ás 09:30 de 2019, refere-se na verdade ao ano de 2018, 

portanto, a audiência será realizada no dia 04 de julho de 2018 ás 09:30 h. 

BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002502-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANDERSON DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002502-76.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por Elton Anderson de Castro em desfavor de 

Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, pelos fatos e 

fundamentos da exordial. Narra que, é cliente da empresa requerida, tendo 

seu número de Unidade Consumidora nº 6/940943-4, informa que até o 

mês de agosto/2017 sua média de consumo era de 307 Kw, contudo, no 

mês de setembro recebeu uma fatura acima da sua média de consumo, 

assim realizou protocolo junto a requerida para realizar as providencias 

necessárias acerca da cobrança indevida. Afirma ainda, que para sua 

surpresa no mês de outubro/2017 recebeu novamente sua fatura acima 

da média, em contato com a requerida foi informado que se ele não 

realizasse o pagamento o fornecimento de energia seria suspenso, 

informa que realizou o pagamento das faturas. Aduz que, a requerida está 

emitindo as faturas de forma irregular referente aos meses de 09/2017, 

10/2017, 11/2017, 02/2018 e 03/2018, com valores acima da média de 

consumo, afirma ter buscado auxilio junto ao PROCON, mas não obteve 

acordo com a requerida. Assevera não concordar com referidos valores 

de consumo e que a demandada negativou seu nome por ocasião do não 

pagamento das faturas em discussão. Em sede de tutela antecipada de 

urgência, requer que a requerida promova a imediata exclusão dos seus 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como requer que a 

requerida seja compelida a se abster de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da sua unidade consumidora, no que tange as faturas em 

discussão. No mérito, pugna pela declaração de inexistência dos débitos 

em discussão, procedência da demanda com a repetição indébito das 

faturas de setembro/2017 e outubro/2017 e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados. Ao final, 

informa o interesse na realização de audiência de conciliação e requer 

pela justiça gratuita e inversão do ônus da prova. Juntou documentos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso seja 

privada de serviço essencial pelas faturas cujos valores não reconhecem 

por estar muito acima de sua média de consumo. Ademais, denota-se do 

Histórico de Contas, juntado sob id. 12509277, que o autor quitou as 

contas de energia apenas dentro sua média de consumo, permanecendo 

apenas sem pagamento as faturas em discussão. Já a probabilidade do 

direito restou evidenciada nos documentos juntados, haja vista que os 

débitos de fato vai muito acima da média de consumo apresentada nos 

meses anteriores. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, para 

determinar que a empresa ré, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito referente 

aos débitos em discussão, e ainda que abstenha-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/940943-4 

em razão dos débitos em discussão, referente às faturas de 

novembro/2017, fevereiro/2018 e março/2018; sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa. Cite-se/ intime-se o 

réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 
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audiência de conciliação que designo para o dia 04 de junho de 2018, às 

10h00min, consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, 

inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC. No mais, estando evidenciada a 

hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 06 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002290-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAILANE MALENA TEIXEIRA BARROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002290-55.2018.8.11.0002 

Vistos, em corerição. Compulsando os autos, verifico que o requerente 

pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não 

veio instruída com a declaração de hipossuficiência assinado pela 

demandante, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, para juntar declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de não ser deferido os 

benefícios da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas 

judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e 

façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 06 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332921 Nr: 1589-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,50, totalizando em R$ 

513,35, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327967 Nr: 24285-20.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR FRANCISCO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,19, totalizando em R$ 

506,04, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307929 Nr: 3872-83.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JUNIOR MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 203,05, totalizando em R$ 

579,90, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395265 Nr: 8607-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELI CUNHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OABSP 157.407

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,94, totalizando em R$ 

506,79, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336527 Nr: 4954-18.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONIA MARA DO NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - 

OAB:2318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 376,85 

Taxa - R$ 129,19 = totalizando R$ 506,04, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 
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80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

A parte Autora é beneficiária da justiça gratuita.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444713 Nr: 9244-08.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDC INVESTIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

HENRIQUE PEREIRA DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON H.E. MAGALHÃES - 

OAB:22.117/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FONSECA SANTOS 

JUNIOR - OAB:GO 26.608, RODRIGO FERREIRA MAIA - OAB:GO 26.193

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

1.801,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340083 Nr: 8024-43.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,19, totalizando em R$ 

504,04, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33424 Nr: 2685-60.2001.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIC - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, EDSON 

ABREU XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA 

AMAZONIA LTDA, GERSON VIEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ABREU XAVIER - 

OAB:4915/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA KALIX DE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 8901, ROSANA KALLY SPREAFICO - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

130,70, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255655 Nr: 13593-64.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,19, totalizando em R$ 

506,04, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226896 Nr: 7121-81.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS RODRIGUES DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - 

OAB:21848/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:MT 6384-B, LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO - OAB:MT 21.182-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,19, totalizando em R$ 

506,04, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295853 Nr: 16108-04.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LUCINDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 16108-04.2012.811.0002 - Id. 295853

Vistos em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença pela parte autora para exibição de documentos (fls.30/31), e 

honorários advocatícios (fls.32/37).

Assim, intime-se a parte requerida para que apresente nos autos as 

cópias determinadas na sentença de fls.22/23, e para que efetue o 

pagamento dos honorários advocatícios, conforme cálculo trazido pelo 

credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo constar como exequente Antonia 

Lucinda da Costa e Carlos Alberto Pieper Espinola e como executado 

Banco Bradesco Financiamento S/A.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435573 Nr: 4387-16.2016.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, JOSE 

ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE INTERNAÇÃO E 

REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - LIBERDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ASSOCIAÇÃO DE INTERNAÇÃO E 

REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - LIBERDADE, CNPJ: 

15104683000285. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, que se encontra em local incerto e 

não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

da importância indicada pelo credor, sob pena de não o fazendo 

acrescer-se ao montante do débito a multa no percentual de 10% (dez por 

cento).

Resumo da Inicial: Pedido de Cumprimento de sentença referente à 

procedência da ação de cobrança movida por Dihol Distribuidora 

Hospitalar Ltda e honoráritos advocatícios em favor do Dr. José Arlindo do 

Carmo requerido no dia 19/05/2017, deferido no dia 17 de julho de 2017, 

tendo sido expedido Carta de intimação e recebeida no dia 04/09/2017, 

após, foi expedido mandado de intimação o qual teve certidão negativa, e 

até o presente momento a requerida não se manifestou nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.DEFIRO o pedido de fls. 72/74, 

com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a 

citação por edital do Executado desconhecido que esteja, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o prazo 

sem apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz 

a designação de curador especial ao Executado revel e, em atenção ao 

art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca 

para representar a parte requerida, devendo ser intimada para 

apresentação de contestação no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.

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, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 05 de abril de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 218085 Nr: 13460-90.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DONIZETE ASNAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARGO 

THIMMIG - OAB:MT 10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11322/MT, JORDELISMAR JOSÉ ALVES JUNIOR - OAB:23223/O

 Vistos, em correição.Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por 

Marcos Donizete Asnal às fls. 489/493 em desfavor de M. A. Comércio e 

Serviço Ltda. e Sul América Cia Nacional de Seguros, pretendendo os 

recebimento dos créditos previstos na sentença de fls. 387/395, a qual foi 

parcialmente reformada pelo RAC n. 44366/2017 (fls. 468/481).Verifica-se 

que, o exequente trouxe cálculos às fls. 494/556 e pugnou pela liberação 

do valor depositado pela litisdenunciada à fl. 397.Recebido o cumprimento 

de sentença (fl. 558), a empresa M. A Comércio e Serviço Ltda., ora 

executada, se manifestou às fls. 561/563, pugnando pelo chamamento do 

feito à ordem por entender que os valores devidos já foram suportados 

pela seguradora denunciada e, portanto, não há que se falar em débito 

remanescente, ao final requer a extinção da ação.Pois bem.(..).Expeça-se 

o competente alvará para liberação da importância depositada à fl. 397, 

observando os dados informados à fl. 443, haja vista que a nobre 

causídica possui poderes para receber em nome do exequente, conforme 

procuração de fl. 33.No mais, considerando a necessidade de correção 

dos cálculos apresentados, intime-se o credor para apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, os cálculos devidamente atualizados e requerer o que 

entender de direito. Consigno que, a clareza dos cálculos é essencial para 

apreciação de eventual pedido de constrição de aplicações das 

executadas em instituições bancárias, devendo ser apresentados em 

planilha compreensível com todas as informações pertinentes, evitando-se 

anotações à sua margem. Observe esta diligente secretaria os termos do 

§ 3º do art. 450 da CNGC, dando ciência da presente decisão ao 

exequente, pessoalmente, consignando o valor liberado em favor de sua 

advogada.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389302 Nr: 4905-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:OAB-MT 16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:MT 15.600

 Vistos, em correição.

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada a 

decisão recorrida às fls. 58, cujos fundamentos, s.m.j., bem resistem às 

razões do recurso, de forma que a mantenho.

Presto, em ofício que segue, as informações que me foram requisitadas 

por meio do Ofício de n. 30/2018/GAB4VC, determinando que a Sra. 

Gestora Judiciária encaminhe as informações do agravo de instrumento 

por meio eletrônico, juntando-se, após, o aviso de recebimento da 

correspondência enviada nestes autos.

 Após, dê-se regular prosseguimento ao feito.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296363 Nr: 16673-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DONIZETE ASNAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARGO 

THIMMIG - OAB:MT 10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 11.322

 Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 924, inciso III, do CPC, para reconhecer a quitação dos alimentos 

provisionais de julho/2012 à setembro/2012.Eventuais custas 

remanescentes deverão ser suportadas pela executada.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389302 Nr: 4905-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:OAB-MT 16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:MT 15.600

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar impugnação à contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública
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1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLYSON RUBENS WEBER TAVERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 9 de abril de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Aux Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA 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) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000909-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MURZIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 9 de abril de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Aux Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA 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) 

36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331141 Nr: 27429-02.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP SUBSEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:OAB/MT 9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, para 

reconhecer o direito dos professores à majoração de no mínimo 1/3 da 

carga horária como hora-atividade, nos termos do Art. 2º, §4, da Lei 

Federal 11.738, e, por consequência, utilizando-se desse parâmetro para 

o cálculo de sua remuneração, devendo os valores serem apurados em 

liquidação de sentença. Condeno, ainda, o Município, ao pagamento das 

horas a mais trabalhadas em sala de aula desde a data do julgamento do 

mérito da ADI 4167/DF o STF (27.4.2011), que deverão ser pagas os 

servidores a título de danos materiais, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. (...)P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331047 Nr: 27335-54.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP SUBSEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, para 

reconhecer o direito dos professores à majoração de no mínimo 1/3 da 

carga horária como hora-atividade, nos termos do Art. 2º, §4, da Lei 

Federal 11.738, e, por consequência, utilizando-se desse parâmetro para 

o cálculo de sua remuneração, devendo os valores serem apurados em 

liquidação de sentença. Condeno, ainda, o Município, ao pagamento das 

horas a mais trabalhadas em sala de aula desde a data do julgamento do 

mérito da ADI 4167/DF o STF (27.4.2011), que deverão ser pagas os 

servidores a título de danos materiais, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. (...)Transitada em julgado 

a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a 

sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC.P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 326630 Nr: 22964-47.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO JOSE DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 11.059/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e 

pelo que consta dos autos, julgo procedente apenas o pedido de FGTS 

face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 01/07/2010 a 

18/10/2012, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, 

durante o período laborado, observada a prescrição quinquenal, sobre os 

quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba 

era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil.Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
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(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

(...)Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 271791 Nr: 12952-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO ANTONIO MAGALHÃES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade, 

CPF, para transferência dos valores depositados nos autos, relativos ao 

pagamento das RPV’s em nome de Nilo Antonio Magalhães e Silva (valor 

principal) e em nome de João Dalvo de Oliveira Junior (honorários 

advocatícios), no prazo de 05 (cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344357 Nr: 11369-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE MIRANDA FARIA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo improcedente o 

pedido contido na inicial. Condeno a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 412422 Nr: 18007-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA MATOS ALVES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:15088, SONIR VIANA SAVARIS - OAB:4924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e 

pelo que consta dos autos, julgo procedente apenas o pedido de FGTS 

face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2006 a 2012, fazendo 

jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período 

laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a 

partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da 

citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.(...)P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 406001 Nr: 14544-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELLE DE SOUZA GONÇALVES PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente, em parte, o pedido formulado na presente 

ação, para reconhecer o direito ao recebimento de 22 (vinte e dois) dias 

trabalhados em substituição a profissional da educação licenciada. Como 

consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar os dias 

trabalhados supra reconhecido, com reflexos financeiros sobre férias e 

13º salário, sendo que os valores devidos serão oportunamente 

liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil.Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios a partir da citação 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação com base 

no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), 

nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data 

após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 

4425.Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001.(...)P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 321095 Nr: 17493-50.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e 

pelo que consta dos autos, julgo procedente apenas o pedido de FGTS 

face a nulidade do contrato de trabalho do período contratado, fazendo jus 

ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período 

laborado, observada a prescrição quinquenal, sobre os quais devem 

incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e 

juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

(...)P. R. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002590-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE NOVAES DE ARAGAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte Autora informa o descumprimento da medida liminar, bem 

como reitera o cumprimento da ordem judicial, seja realizada a 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI por meio de bloqueio 

judicial nas contas de titularidades dos Requeridos. Feito o registro. 

Indefiro o pedido de bloqueio judicial de valores do ente público, por 

entender que os Requeridos devem envidar providências administrativas 

para resolver as questões de saúde pública, até porque a situação 

versada não é um caso isolado, infelizmente é algo que ultrapassa o 

âmbito administrativo e sufoca o Poder Judiciário. Lado outro, pondera-se 

que foi concedida a antecipação de tutela, com manifestação da parte 

Autora em razão da inércia. Observa-se que a cominação de multa diária 

para o cumprimento da decisão judicial é medida possível, que se 

enquadra no poder geral de efetivação do juiz, legalmente prevista para o 

adimplemento das obrigações de fazer consoantes artigos 497, 500, 536, 

§1 e 537, do Novo Código de Processo Civil. Nesse panorama, a astreinte 

visa a garantir a efetividade da determinação para cumprimento de 

obrigação de fazer e, diante de sua expressa previsão legal, não há que 

se falar em eventual abusividade ou ilegalidade. Sobre o assunto, lecionam 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade que o objetivo das astreintes 

não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a 

obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. (in Código de 

Processo Civil Comentado, 10 edição, São Paulo, ed. Revista dos 

Tribunais, 2007, p.673). Ademais, pela própria recalcitrância do(s) 

Requerido(s) em cumprir voluntariamente a decisão, que, mantém-se 

inerte, indo de encontro com o interesse público, mais precisamente com 

os princípios da transparência, impessoalidade e eficiência, que deve 

pautar o atuar administrativo, entendo ser perfeitamente possível e 

necessária à aplicação da multa. Desta feita, considerando que os 

Requeridos deliberadamente se negam em cumprir com a decisão judicial, 

não resta alternativa a não ser a imposição de multa coercitiva. Da multa 

pessoal aos gestores públicos. Leonardo José Carneiro da Cunha 

preconiza que para conferir efetividade ao comando judicial, cabe, 

portanto, a fixação de multa, com esteio no §4º do artigo 461 do CPC, a 

ser exigida do agente público responsável, além de se exigir da própria 

pessoa jurídica de direito público. Justifica seu posicionamento aduzindo 

que é possível admitir a fixação da multa ao agente público, fazendo 

prevalecer o principio da efetividade, erigido a uma garantia constitucional. 

(Cunha, 2004, p.104) Não é diferente o entendimento de Eduardo Talamini, 

segundo o qual "cabe ainda considerar a possibilidade de a multa ser 

cominada diretamente contra a pessoa do agente público, e não contra o 

ente público que ele representa" - a fim de a medida funcionar mais 

eficientemente como instrumento de pressão. O acordão abaixo transcrito 

demonstra que o Tribunal da Cidadania (STJ) já vem aplicando a multa 

diária contra o gestor, mesmo quando não figura no polo passivo. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REVISÃO DE PENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MULTA 

DIÁRIA DIRECIONADA À AUTORIDADE IMPETRADA. POSSIBILIDADE. 1. A 

questão nos autos indaga saber se pode a multa cominatória ser 

direcionada ao agente público que figura como impetrado na ação 

mandamental. 2. Segundo o Tribunal de origem, "a imposição da multa 

pessoal cominada ao Presidente do RIOPREVIDENCIA, vez que em 

consonância com o parágrafo único do art. 14 do CPC, [...] tem por 

finalidade reprimir embaraços a efetivação do provimento judicial". 3. A 

cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, 

mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis 

pelo cumprimento das determinações judiciais. (Precedente: REsp 

1111562/RN, da relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

publicado em 18/09/2009). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 472.750/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014). Esta 

responsabilidade pessoal do gestor é a interpretação mais justa e 

coerente que se pode fazer do ordenamento, pois não se afigura razoável 

que o ente público seja punido, isoladamente pela inércia do agente que o 

representa. Ora, o impulso para a alocação das rubricas nas leis 

orçamentárias, a realização de uma licitação para a contratação de 

serviços técnicos jurídicos, enfim, a consumação de um ato administrativo 

depende da vontade do agente público responsável pela ordenação das 

despesas, pois a administração pública é gerida por pessoas, as quais 

representam a vontade momentânea do poder público. A teoria do órgão 

está bem delineada na doutrina de Hely Lopes Meirelles, revela 

exatamente estes aspectos orgânicos entre autoridade pública e 

administração, que se confundem em uma vontade só. Apesar da doutrina 

supramencionada afirmar que a pessoa jurídica de direito público é quem 

responde objetivamente (art. 37, §6º, CF/88) pela ação ou omissão de 

seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Ademais, na esteira do princípio da eficiência, que 

norteia toda a administração pública, a coerção indireta representada pela 

multa diária não tem cumprido sua finalidade quando direcionada 

unicamente contra os cofres públicos, pois o mau gestor pouco se importa 

com o erário, e, portanto, não se sente pressionado se este sofrerá 

prejuízo para pagamento de multas diárias pelo descumprimento de ordem 

judicial, embora seja possível, em tese, ação de regresso e/ou ação por 

ato de improbidade administrativa. Por tais razões a multa cominatória 

deverá ser aplicada de forma solidária entre a pessoa jurídica e as 

pessoas físicas dos gestores estaduais e municipais. Portanto, 

considerando que o descaso pode resultar em grave lesão à saúde ou 

mesmo por em risco a vida da parte Autora e diante da postura dos 

demandados em descumprir ordem judicial, determino a intimação do 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo Governador do 

Estado, Sr. Pedro Taques e do Excelentíssimo Secretário de Estado de 

Saúde, Sr. Luiz Antônio Vitório Soares, bem como a intimação do Município 

de Várzea Grande, na pessoa da Excelentíssima Prefeita Municipal, Sra. 

Lucimar Sacre de Campos e do Excelentíssimo Secretário de Saúde 

Municipal, Sr. Diógenes Marcondes, para no prazo improrrogável de até 

24h, cumprir a obrigação de fazer pleiteada – transferência para Unidade 

de Terapia Intensiva – UTI, sob pena de multa diária no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), incidindo de forma solidária entre a pessoa 

jurídica de direito público e as pessoas físicas dos gestores estaduais e 

municipais. Requisite-se ao Delegado de Polícia Judiciária Competente, 

para que seja instaurado o devido termo circunstanciado para apuração 

de suposta prática do delito previsto no art. 330, do Código de Processo 

Penal, tendo em vista o descumprimento injustificado da decisão judicial 

pela Procuradora do Município de Várzea Grande, Dra. Sadora Xavier 

Fonseca Chaves e a Representante Legal da Secretaria de Saúde 

Estadual, Sra. Vania Ligia da Silva, devidamente intimados da decisão 

judicial anteriormente proferida. Encaminhe-se junto ao Ofício, cópias das 

decisões, bem como os mandados de intimação positivo/negativo, a fim de 

facilitar a compreensão dos fatos ocorridos e o consequente 

descumprimento da ordem liminar. Assinalo o prazo de até 05 (cinco) dias 

para informar a este Juízo as providências adotadas. Determino o 

cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º 

da CNGC), servindo a decisão quando possível como mandado. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002578-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FREMIOT FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002002-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTANA BOTELHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO)

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO)

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Indenização por Danos Morais” proposta por 

ANTÔNIO SANTANA BOTELHO, qualificado nos autos, em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, igualmente qualificado, na qual se alega, 

em síntese, ter o autor sofrido danos morais decorrentes da cobrança 

indevida, por meio de execução fiscal, de IPTU já pago. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Na sequência o autor desiste do feito 

e pede a extinção do processo. É a síntese do necessário. Decido. Diante 

da manifesta desistência da ação expressada em petição Id. n. 12456545, 

com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência e declaro extinto este feito sem resolução do mérito. Deixo de 

condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em 

vista que sequer foi citada a parte contrária. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005999-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a 

prescrição quinquenal. Todavia, não há falar em prescrição das parcelas 

relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em 

vista que no caso em apreço, o requerimento administrativo foi postulado 

em 24.3.2017, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte 

requerida, que, conforme entendimento jurisprudencial, tem a data do 

indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores para a 

sua incidência (TRF 1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 

2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Não havendo outras questões 

processuais pendentes a serem decididas dou por saneado o processo, 

fixando como ponto controvertido a comprovação da atividade rural 

desempenhada pela parte requerente no período exigido pela lei para 

fazer jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 

14h30min, determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da 

parte autora e a inquirição das testemunhas eventualmente indicadas. 

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007734-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA FRANCISCA LAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007734-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA FRANCISCA LAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Por não ter o réu contestado o pleito, mesmo devidamente citado 

(Id. 12026182), declaro-o revel por ausência de contestação. Contudo, por 

se tratar de ente público municipal, não há se falar em aplicação do art. 

344 do CPC, por versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, 

CPC). II) Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 

de junho de 2018, às 14h, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008520-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 

de junho de 2018, às 14h30min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007047-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a 

prejudicial de mérito concernente à prescrição quinquenal, que, todavia, 

não se aplica ao caso, uma vez que o requerimento administrativo foi 

postulado em 17.4.2017 (Id. 9868917), não transcorrendo, assim, o 

quinquênio alegado pela parte requerida, que, conforme entendimento 

jurisprudencial, tem a data do indeferimento e o ajuizamento da ação como 

marcos definidores para a sua incidência: Rejeito, pois, a prejudicial. Não 

havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas dou 

por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período alegado para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12 de junho de 2018, às 14h, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009286-06.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ROSA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a 

prejudicial de mérito concernente à prescrição quinquenal, que, todavia, 

não se aplica ao caso, tendo em vista que o requerimento administrativo 

foi postulado em 25.11.2016, não transcorrendo, assim, o quinquênio 

alegado pela parte requerida, que, conforme entendimento jurisprudencial 

verificado no julgado a seguir, tem a data do indeferimento e o ajuizamento 

da ação. Rejeito, pois, a prejudicial. Não havendo outras questões 

processuais pendentes a serem decididas, dou por saneado o processo, 

fixando como ponto controvertido a comprovação da atividade rural 

desempenhada pela parte requerente no período exigido pela lei para 

fazer jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 

14h15min, determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da 

parte autora e a inquirição das testemunhas indicadas. Intimem-se as 

respectivas partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma 

contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000072-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROI LUCIANO BETTIOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS OAB - MT9530/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado em Termo de Audiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006393-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIRA DE MORAIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora, por seu advogado, para, em 15 (quinze) 

dias, se pronunciar sobre o teor da informação Id. 11070443, externando 

seu interesse no prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008648-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO JOSE NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre as contestações e o documento que as acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 243630 Nr: 4718-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSCARINO LOPES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informe os dados 

bancários para que seja possível realizar a expedição do alvará eletrônico 

de levantamento de valores, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 302365 Nr: 23203-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informe os dados 

bancários para que seja possível realizar a expedição do alvará eletrônico 

de levantamento de valores, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343562 Nr: 10722-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DALVA RIBEIRO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445, VLADEMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informe os dados 

bancários para que seja possível realizar a expedição do alvará eletrônico 

de levantamento de valores, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247595 Nr: 7362-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GONÇALO SILVÉRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADEMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informe os dados 

bancários para que seja possível realizar a expedição do alvará eletrônico 

de levantamento de valores, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 510557 Nr: 19313-65.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de tutela de evidência por não contar o autor com a 

presença de todos os requisitos do art. 311 do CPC, especialmente por 

não estar fundamentado em “julgamento de casos repetitivos” ou em 

“súmula vinculante”. Ou seja, a tutela de evidência só é autorizada no 

caso de haver precedente do STF ou do STJ, ou em jurisprudência firmada 

em incidente de resolução de demandas repetitivas nos Tribunais de 
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Justiça e nos Tribunais Regionais Federais (Luiz Guilherme Marinoni, in 

Novo Código de Processo Civil Comentado – São Paulo: RT, 2015, p. 322), 

hipóteses não visualizadas no caso em tela.

Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 5 de junho de 2018, às 

14h15min, a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos 

termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433151 Nr: 2899-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO FRANCISCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves 

PROCURADOR GERAL - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280824 Nr: 24753-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informe os dados 

bancários para que seja possível realizar a expedição do alvará eletrônico 

de levantamento de valores, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 307116 Nr: 2964-26.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MAGRO DE OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 288845 Nr: 8317-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SENETI APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:OAB/MT 5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informe os dados 

bancários para que seja possível realizar a expedição do alvará eletrônico 

de levantamento de valores, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 90550 Nr: 11490-60.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan de Souza Paiva - 

OAB:18982

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333212 Nr: 1843-26.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCEREMA MARIA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurílio de Sant Ana Malheiros 

- OAB:3.269 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 250/253, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, que deverá ser intimada por 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 260666 Nr: 18684-38.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO MISORINO 

- OAB:19317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 77975 Nr: 718-38.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIANA MARIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. REYNALDO BOTELHO DA F. 

A. JR - OAB:7230/MT, Dr. Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly 

Junior - OAB:7581/MT, FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informe os dados 

bancários para que seja possível realizar a expedição do alvará eletrônico 

de levantamento de valores, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 211732 Nr: 7242-46.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SALVELINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7.230, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para informe os dados 

bancários para que seja possível realizar a expedição do alvará eletrônico 

de levantamento de valores, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 341290 Nr: 8935-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

CLEUNICE IZABEL CASSEMIRO JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada Cleunice Izabel Cassemiro 

Jovino por intermédio de sua advogada para no prazo de quinze dias 

efetuar o pagamento no valor de R$ 17.748,06 (Dezessete mil, setecentos 

e quarenta e oito reais e seis centavos) , nos termos do artigo 513, § 2º, 

inciso I, do Código Processo Civil.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 234518 Nr: 14520-64.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, JONAS 

SOUZA GONÇALVES JUNIOR, JOCY JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - 

OAB:9983, joel f. moreira - OAB:6833, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006

 Intimar os advogados Carlos Frederick Silva Inez de Almeida (OAB/MT 

7.533-A) e Fabio Moreira Pereira (OAB/MT 9405), devidamente constituído 

pelo acusado Jocy Jesus da Silva respectivamente, para comparecer a 

AIJ designada as fls. 469 destes autos, cujo teor decisório é o 

seguinte:"Vistos. Defiro o requerimento ministerial de p. 468. Designo o dia 

19 de abril de 2018, às 15h20min, para continuação da audiência de 

Instrução e Julgamento. Int".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 523358 Nr: 188-77.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PARDIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:MT-19538/0

 DECISÃOI – ADRIANO PARDIM DOS SANTOS efetuou pedido de 

Revogação da Prisão Preventiva (fls. 123/125). II - O Ministério Público 

manifestou contrariamente ao pedido (fls. 128/132).III - A prisão preventiva 

é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como extrema 

ratio da ultima ratio. [...] Apesar das respeitáveis razões contidas no pleito 

em análise, verifica-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer fato 

novo a ensejar a revogação da prisão preventiva, estando seus requisitos 

inalterados.IV - Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido efetuado pelo Réu. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 503272 Nr: 15480-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYCE DE OLIVEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:8280e

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE FOI DESIGNADA PARA 

O DIA 07 DE JUNHO DE 2018 ÀS 16:00.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 483243 Nr: 3851-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões recursais nos presentes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 491304 Nr: 8812-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FLÁVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Felipe de Almeida Leite, Rg: 2078273-0 SSP MT Filiação: 

Benedito Teodoro Leite e Odilza Celça de Leite, data de nascimento: 

19/06/1991, brasileiro(a), natural de V. grande-MT, solteiro(a), 

estudante/lavador de carros, Endereço: Rua Z,01 - Q. 06/ 03 L. 18/ 908, 

Prox. A Distribuidora Giro Rápido, Bairro: Vila São João, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:Intimação do réu para no prazo de 30 dias manifeste o interesse 

na restituição dos objetos e valores apreendidos nos autos

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. Retro, intime-se o réu por edital para que 

proceda a restituição dos objetos e valores apreendidos.

Após, caso mantenha-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, transfira-se o 

numerário ao FUNAD e encaminhe os objetos para destruição.

 Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 457971 Nr: 15455-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARINHO DA SILVA, LUCAS RAFAEL 

PEREZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481, LUCAS ARRAIS CORREA - OAB:19128/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões recursais nos presentes autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 444652 Nr: 9214-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON LOPES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B

 DRª CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES, OAB/MT: 56.620 - da audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 17 de abril de 2018, ás 

15h15min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 334773 Nr: 3286-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON FERREIRA NOLA, UDSON LUÍS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DR.DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA, OAB/MT 6491B, - da audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo designada para o dia 16 

de abril de 2018, ás 14h00.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515583 Nr: 21963-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI, 

ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 DRA. NADESKA CALMON FREITAS - OAB/MT 11.548, da r. decisão de fls. 

198/199, proferida nos autos acima mencionado, bem como, da audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 11 de bril de 2018, às 

15:45 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 510095 Nr: 19084-08.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ORNELAS BARBOSA, MANOEL 

CAETANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, RINALDO FREITAS VIEIRA - OAB:MT 15.410

 Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelos acusados 

ADRIANO ORNELAS BARBOSA e MANOEL CAETANO BARBOSA através 

de Advogado constituído (fl. 156/158), reservando-se o direito de 

analisarem o mérito em sede de alegações.

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxeram os 

acusados novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento 

quando do recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 467576 Nr: 19989-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A

 ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de três 

dias, se manifeste acerca da resposta à acusação (fl. 93/100).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 488183 Nr: 7032-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES, 

ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO, BRUNO JONNY FERREIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, JEFERSON SILVA CORREA - OAB:19246 

OAB/MT, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 212), EXPEÇA-SE mandado 

de intimação por hora certa.

E, diante da certidão da Sra. Gestora (fl. 210) dando conta da 

tempestividade, RECEBO a apelação interposta (fl. 174).

INTIMEM-SE recorrente e recorrido para apresentarem suas razões no 

prazo legal (art. 600, Código de Processo Penal).

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 490078 Nr: 8068-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR EUGÊNIO DE SOUZA, UMBERTO 

EUGÊNIO DE SOUZA, CECÍLIA DOMINGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOCRATES MOTA MOTA 

MARTINS - OAB:OABMT 20916

 Aportou aos autos Resposta à Acusação dos réus UMBERTO EUGÊNIO 

DE SOUZA (fl. 169/177) e CECÍLIA DOMINGAS DE SOUZA (fl. 202/209), os 

quais, por intermédio de Advogado constituído, requerem a absolvição.

Do que consta nos autos e das peças defensivas, não trouxeram os 

acusados novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento 

quando do recebimento da denúncia.

 Na verdade, as teses suscitadas pela Defesa se confundem com o mérito 

e somente poderão ser devidamente analisadas depois de oportunizada a 

regular instrução criminal.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para, no prazo de três dias, 

se manifestar quanto ao pedido de restituição (fl. 213/223).
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Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 527346 Nr: 2771-35.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, JOSIANI FAUSTINO AZEVEDO SABER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova pleitada 

pela parte autora. No tocante à emenda da inicial, nos termos do art. 321, 

do CPC, determino a intimação da parte autora para cumprir no prazo de 

15 (quinze) dias, o despacho de fls. 55 a fim de proceder à emenda da 

inicial, para juntar os documentos comprobatórios dos bens bens móveis 

dos subitens II, III, IV, V, e os semoventes dos item XXII, XXIII, XXIV, XXV 

arrolados na inicial (item 31 – fls. 23/26), sob pena de indeferimento da 

petição inicial.Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 02 de abril de 2018. 

Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002084-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE BARROS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA QUE NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS INFORME OS 

DADOS BANCÁRIOS DA REQUERENTE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000918-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. LINO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

FABRICIO LINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 4687 Nr: 585-45.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DICKSON PEREIRA DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos e em consulta realizada no sitio do 

Banco Central do Brasil, verifico que a parte autora que passou a integra o 

polo da lide é entidade desprovida da natureza de instituição financeira, 

não estando submetida à fiscalização do Banco Central, o que afasta a 

competência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, 

impondo-se a sua redistribuição para uma das varas cíveis desta 

comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

2. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429663 Nr: 599-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA E PRESTES LTDA - ME, MARCOS 

VENÍCIO DA SILVA FERREIRA, LEILA APARECIDA RODRIGUES PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente das manifestações do exequente em fls. 97/97-v, 100/100-v, 

103/104, 105/106 e 107/109.

2. Pois bem. Considerando que o exequente recolhou a diligência do 

senhora Oficial de Justiça, expeça-se o mandado.

3. No mais, acerca do pedido de restituição das diligências pagas em 

equivoco, consigno que tal pedido deve ser realizado diretamente à 

Diretoria do Foro.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313993 Nr: 10220-20.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARO FINIMUNDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Intimação do autor para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104583 Nr: 686-62.2007.811.0002

 AÇÃO: 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CESAR CAMPOS VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO SCHUCK - OAB:59437

 Vistos.

.

1. Considerando que a executada (instituição financeira) efetuou o 

depósito judicial no valor de R$-32.793,22 (Trinta e dois mil, setecentos e 

noventa e três reais e vinte e dois centavos), às fls. 143/144, concedo ao 

exequente o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca do 

valor depositado, como cumprimento integral da obrigação, nos termos 

requeridos pelo executado.
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2. Em caso de concordância, conclusos com urgência para extinção do 

feito pelo cumprimento da obrigação, caso em que será comunicado o E. 

Tribunal de Justiça a perda de objeto do agravo interposto.

3. Expeça-se, por ora, alvará de levantamento da importância tida como 

incontroversa, em favor do exequente.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435285 Nr: 4207-97.2016.811.0002

 AÇÃO: 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 TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ERNESTO DUARTE SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, 

THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 Vistos.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 3. Assim, tendo-se em vista que a contestação de fls. 59/99, discute a 

validade de tais tarifas, determino o arquivamento provisório do feito, até o 

julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378148 Nr: 25414-26.2014.811.0002

 AÇÃO: 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES - 

OAB:, MANOEL AECHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 4482, SERGIO 

SCHULZE - OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, Marcos Aurélio Mestre Medeiros - OAB:15.401

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos, pugnando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289561 Nr: 9115-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Posto isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição 

inicial, para declarar rescindido o Contrato de Arrendamento Mercantil 

firmado entre as partes, e, por conseguinte, consolido o autor 

definitivamente na posse do veículo, tornando a liminar definitiva, sendo 

que com a reintegração, fica facultada a venda extrajudicial do bem e 

expedição de novo certificado do registro do veículo no nome do credor 

ou de terceiro indicado, na forma estabelecida nos arts. 2º e 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei nº 911/69.17. Todavia, deverá ser observado o disposto na 

Súmula 564-STJ: “No caso de reintegração de posse em arrendamento 

mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de 

valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o 

total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de 

receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no 

contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos 

pactuados”.18. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, bem 

como dos honorários advocatícios, estes, que fixo no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do 

CPC.19. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com 

baixas e anotações de estilo.20. Ciência ao Defensor Público.21. P. I. C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335604 Nr: 4072-56.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS REINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 34. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC.35. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários, em face da gratuidade de justiça.36. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.37. P.I.C..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274572 Nr: 17552-09.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO B. DE CASTRO, BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, JOÃO B. 

DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A OAB-MT, ERICK RITTER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:241.287/SP, ERIC RITTER - OAB:OAB/MT 5397B/MT, ILAN 

GOLDBERG - OAB:241.292/SP

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos, pugnando que sua inércia incorrerá em 

concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438263 Nr: 5853-45.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA LEMES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A

 33. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e deixo de 

condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 

razão da gratuidade processual deferida nos autos.34. Transitada em 

julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.35. Ciência à Defensoria 

Pública Estadual.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445241 Nr: 9532-53.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ERNESTO DUARTE SANCHEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON H. DE MORAES 

BARRADAS - OAB:21.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:DF 1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:DF 41.952, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - OAB:DF 

19.535

 Vistos.

1. Cumpra-se a decisão de fls. 175.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405949 Nr: 14509-25.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFIA VIEIRA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA FILHO - OAB:27495/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

.

1. Em que pese o feito encontrar-se apto à prolação da sentença, vejo que 

a requerida apresentou proposta de acordo para pagamento parcelado do 

débito, conforme se vê na contestação apresentada pela Defensoria 

Pública do Estado (fls. 48/54).

2. Assim, considerando que o Código de Processo Civil contempla, como 

princípio básico, o acordo entre as partes, concedo ao autor o prazo de 

10 (dez) dias para que manifeste sobre a proposta de pagamento 

parcelado do débito, caso em que, poderá ser requerida a designação de 

audiência de tentativa de conciliação para esse fim.

3. Após, conclusos para deliberações ou prolação de sentença.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344351 Nr: 11363-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, MÁRCIO ROBERTO MOMBELI, DIJEVERSON SOARES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:

 Vistos.

.

1. Em análise aos autos verifico que a publicação da certidão de fls. 63 foi 

enviada ao patrono do autor na pessoa do Dr. Luiz Carlos Icety Antunes.

2. Todavia, consta no pedido inicial de fls. 05/06 que as publicações das 

intimações deveriam ser enviadas para o Dr. Gustavo Amato Pissino, sob 

pena de nulidade.

3. Assim, uma vez intimado patrono diverso daquele informado nos autos, 

a abertura de novo prazo para manifestação do autor é medida que se 

impõe, sob pena de nulidade processual.

4. Assim, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada pelo requerido, contados da 

presente intimação.

5. Neste ato, procedo a inclusão do novo patrono do autor, informado às 

fls. 66, para fins de ciência da presente decisão.

6. Retifique-se a secretaria, a autuação do feito no tocante ao novo 

patrono indicado.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331891 Nr: 635-07.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTOIR PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 37. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e deixo de 

condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 

razão da gratuidade processual deferida nos autos.38. Transitada em 

julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333964 Nr: 2534-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI IRENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

.

1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção 

do Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de 

Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão 

desta competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir:

“Art. 3º (...)

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”.

2. Portanto, a competência não é decidida meramente porque há no polo 

passivo uma instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda.

3. Ademais, a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, o que afasta a competência deste juízo para o 

processamento e julgamento do feito.

4. Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO 

– ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não 
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recai sobre a vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado 

no DJE 09/05/2012)”.

5. Dessa forma, redistribua-se o presente o feito a uma das varas cíveis 

desta comarca.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 8589 Nr: 493-33.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA 

AMAZONIA LTDA, JOSÉ CARLOS ROMAZZINI, NILSON MATOS DA 

FONSECA, Gerson Vieira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ABREU XAVIER - 

OAB:4915/MT, FERNANDO ANTONIO GUANAES SIMOES - 

OAB:1268-A/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, ROSANNA KALLY SPREAFICO - OAB:9.530, ROSANNA 

KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - OAB:9530

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 10 dias para que o exequente se manifeste e tome 

conhecimento acerca da petição apresentada em fls. 970/971.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 272191 Nr: 13637-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIXÃO E LISSONI LTDA, NILSON PEDRO 

PAIXÃO, VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB-MT 

9899

 Vistos.

1. Em respeito ao Principio do Contraditório, concedo o prazo de 10 dias 

para que o exequente se manifeste acerca da impugnação apresentada 

em fls. 98/114.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281246 Nr: 25188-26.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor para que no prazo de 5 dias dê o regular 

prosseguimento ao feito.

 2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor 

para que em prazo igual dê pugne pelo que entender necessário, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306351 Nr: 2134-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DELGADO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 7.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do autor, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316556 Nr: 12931-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S DE O SANTANA ME( DANDAUTO 

AUTOMOVEIS), SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA, ADAILTON ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não houve mudança no cenário fático dos autos, 

pelos mesmos motivos expostos em decisão de fls. 87/87-v, INDEFIRO o 

pedido de fls. 89/91-v.

2. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que dê o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente para que em 

prazo igual pugne pelo que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298295 Nr: 18821-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR - ME, 

ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR, THAYS KARLA MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAES - OAB:12549

 Vistos.

1. Ciente da manifestação em fls. 161/161-v.

2. Pois bem. Em que pese a questão de ordem suscitada pela causidica 

peticionante, compulsando os autos verifico que não há qualquer juntada 

procuração ou substabelecimento em seu nome ou ao outro patrono 

disposto na petição supracitada.

3. No entanto, a fim de que o feito tome seu regular prosseguimento, 

determino para que a senhora Gestora proceda ao cadastramento dos 

novos patronos, conforme disposto na petição informada em item 1 desta.

4. Realizada tal providência, intime-se os novos patronos para que 

cumpram a determinação de fl. 155.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 275595 Nr: 18910-09.2011.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CANDIDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 240724 Nr: 2004-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido retro, entretanto, postergo sua análise para a após a 

certificação do decurso de prazo da apresentação de defesa do 

executado.

 2. Assim, determino para que a senhora Gestora certifique e, em caso de 

inércia do executado, cumpra o ítem 4 da decisão de fl. 108.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251614 Nr: 10896-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ FORROS LTDA-ME, HOSSEIN KHALIL, 

CLODOVILIO DA CONCEIÇÃO, KELLY BALDIN BASSO, JULIANA RIBEIRO, 

CLAUDIO MARIO FERRAZ AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Almeida Vargas 

Nunes - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos verifico que fora nomeado curador especial aos 

executados citados por edital.

2. Os autos foram remetidos à Ilustre Defensora Pública que apresentou 

defesa, conforme se vê às fls. 311/332.

3. Contudo, em se tratando de Ação de Execução, necessário se faz a 

apresentação dos embargos à execução em ação autônoma, nos termos 

prescritos no art. 914 e seguintes, do CPC.

4. Nota-se, ainda, que referida peça não preencheu os requisitos iniciais 

do pedido inicial no tocante à indicação do valor da causa, conforme prevê 

o art. 319, V do CPC.

5. Por fim, verifica-se que o nome da executada JULIANA RIBEIRO não foi 

incluído nos embargos apresentados pelos executados.

6. Desta feita, determino o desentranhamento do pedido de fls. 311/332 e 

sua entrega, mediante recibo, à representante da Defensoria Pública para 

que adeque o pedido aos moldes consignados, distribuindo-o na forma do 

art. 914 do CPC.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 261655 Nr: 770-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UHZE INDUSTRIA C.P.P.R LTDA, SANDRA 

UHDRE ZEFERINO, SONIA UHDRE DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14.659

 Vistos.

1. Considerando que as executadas, mesmo devidamente intimadas por 

meio de sua patrona, não manifestaram nos autos acerca do arresto 

levado a efeito, DEFIRO o levantamento da importância depositada em 

Juízo em favor do autor na conta informada em fls. 109/109-v.

2. Cientifique a parte interessada sobre a transferência dos valores para a 

conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme item 2.13.3.3 da CNGJ.

3. No mais, intime-se o exequente para que no prazo de 5 dias requeira o 

que entender necessário para o deslinde do feito.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 220605 Nr: 885-16.2009.811.0002

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Merighi - OAB:8180, 

FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139/MT, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

10 (dez) dias, quanto aos esclarecimentos trazidos pela parte requerida, 

às fls. 628/630, conforme decisão de fls. 627.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446314 Nr: 10132-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.695 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do exequente em fls. 46/46-v.
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2. Pois bem. Considerando a informação trazida sobre falência do 

executado, determino para que se expeça o mandado de citação na 

pessoa do Síndico/Administrador Judicial o senhor Bruno Medeiros 

Pacheco, inscrito na OAB/MT 6.065, com escritório na Rua Treze de 

Junho, 895, sala 303, Edificio Treze de Junho "Centro Executivo", bairro 

Centro Sul, na Comarca de Cuiabá/MT.

3. Expeça-se o necessário.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418005 Nr: 20989-19.2015.811.0002

 AÇÃO: 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA MOLINA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Intimação para as partes em 05 (cinco)dia para que se manifestem nos 

autos sobre o retorno vindo da 2° instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 532841 Nr: 5907-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PWDS, CWDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

requerida e, por conseguinte, DETERMINO que o Estado de Mato Grosso, 

independentemente de óbices burocráticos, adotem todas as providências 

necessárias para que o autor seja transferido para Hospital que disponha 

de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular (sem licitação), bem como que 

providencie, se necessário for, a remoção ou transferência para hospital 

clínica do Estado, mesmo particular, com suporte de UTI móvel ou aérea, 

para o paciente PABLO WILLIAN DA SILVA. 11. Nos termos do art. 536, 

§1º c/c 537, do Código de Processo Civil, fica cominada multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) caso o requerido transgrida o preceito constante 

no parágrafo anterior, independentemente de futura responsabilização 

civil, criminal e administrativa na hipótese de óbito do paciente por falta de 

tratamento adequado e eficaz. 12. Cumprida a liminar e após a necessária 

distribuição, cite-se o requerido por meio da Central de Regulação do 

Sistema Único de Saúde. 13. Informem o Secretário de Saúde e o 

Secretário de Saúde Adjunto da presente decisão.14. SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO.15. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.16. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do 

CPC..Várzea Grande-MT, 08 de abril de 2016. (2h50min)
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