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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 237/2018-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. 

0042711-13.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) ANNA GABRIELLA DE FARIA, matrícula nº. 

34540, portador(a) do RG nº. 24492442 SSP/MT e CPF nº. 

051.463.951-28, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá em substituição legal - Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, 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 maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 238/2018-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. 

0042715-50.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) GIOVANNA GABRIELLA CALIXTO DA ROCHA 

SILVA, matrícula nº. 22792, portador(a) do RG nº. 18241840 SSP/MT e 

CPF nº. 016.679.311-64, para exercer em comissão, o cargo de Assessor 

Técnico Jurídico, no Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá em substituição legal - Dr. Wladys Roberto Freire do 

Amaral, 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 maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 239/2018-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. 

0140306-46.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO, 

matrícula nº. 33543, portador(a) do RG nº. 566316675 SSP/MT e CPF nº. 

023.360.451-09, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, no Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá em substituição legal - Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, 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 maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 240/2018-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. 

0041449-28.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR, matrícula nº. 36757, 

Analista Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 08/05/2018.

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 maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 241/2018-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. 

0711802-41.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA, 

matrícula nº. 7875, Oficial de Justiça, na Central de Mandados da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 24/04/2018.

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 maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 243/2018-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. 

0711918-47.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) SYMFHRENIO PERICO SILVA, matrícula nº. 

14157, nomeado (a) pela Portaria n.º 0191/2018-GRHFC, de 25/04/2018, 

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

Gabinete do Juiz - 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá - SDCR, com efeitos 

a partir de 10/05/2018.

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 maio 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

Intimação
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JUDICIAL)
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Processo eletrônico n. 1023680-95.2017.8.11.0041 Vistos. Recuperação 

Judicial de Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção 

Ltda.- EPP e outra. 1. Consigno que nesta data prestei as informações 

devidas ao Superior Tribunal de Justiça, referente ao CC nº 157.945/MT 

(2018/0091644-9). 2. Indefiro o pedido de id. 12264777 (Fagner Henrique 

Souza Duarte), devendo o requerente adotar o procedimento previsto no 

parágrafo único do art. 8º c/c art. 13, parágrafo único e art. 10, § 5º, da 

LRF. 3. Dê-se vista ao Ministério Público acerca da petição de id. 

11940039, rogando-se urgência em seu pronunciamento, nos termos da 

decisão de id. 13006609. Após, conclusos. Intime-se. Às providências. 

Cuiabá, 08 de maio de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1027968-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA N N BARROSO (AUTOR)

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR)

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR)

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR)

NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME (AUTOR)

MIRANDA E BARROSO LTDA (AUTOR)

BARROSO E CORASSA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)
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JUDICIAL)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

 

Visto. As recuperandas informam que, embora devidamente intimadas, as 

instituições financeiras não cumpriram integralmente as decisões 

proferidas por este Juízo, “posto que, mesmo tendo ressarcido os valores 

retidos, continuaram a realizar novas retenções nas contas correntes da 

empresa recuperanda” (sic – id 11742355). Informam, ainda, que o Banco 

do Brasil S/A baixou um título de capitalização, com o intuito único e tão 

somente de abater o saldo devedor referente ao limite do cheque especial. 

Ao final, pugnam para que as instituições financeiras procedam à 

devolução dos valores retidos indevidamente, disponibilizando-os para 

livre movimentação, bem como se abstenha de efetuar novas retenções. 

Parecer do Administrador Judicial pelo parcial acolhimento do pedido 

formulado pelas devedoras (id 12559760). É a síntese do necessário. 

Decido. 1- Da Relação Jurídica com o Banco Itaú Unibanco S/A Pela 

decisão exarada nos autos (id 10643130), foi determinada a intimação do 

banco para que procedesse a devolução do valor de R$ 40.440,04, bem 

como se abstivesse de realizar novos débitos com a mesma finalidade. Ao 

noticiar o descumprimento da decisão judicial, as recuperandas informam 

que, com relação a conta nº 00380-9, agência 0288, o valor bloqueado 

indevidamente perfaz a importância de R$ 42.039,90. Ocorre que os 

lançamentos referente ao período de 06/09/2017 a 25/09/2017, já foram 

objeto da decisão proferida em 09/11/2017 (id 10643130), de modo que 

resta prejudica nova análise. Quanto aos demais lançamentos constantes 

dos extratos, verifico que o valor de R$ 23,12, debitado em 02/10/2017, 

sob a nomenclatura de “Juros Ad ou Mora Lis/Cep”, foi estornado logo em 

seguida, restando tão somente o valor de R$ 1,16, debitado na mesma 

data, a ser restituído em favor das recuperandas. Com relação a conta nº 

25597-9, agência 0288, as devedoras informam que o Banco Itaú 

Unibanco S/A, “vem promovendo retenções de valores referente à 

maquinas de cartão de crédito e débito da recupernada” (sic – id 

11742355), no valor total de R$ 401.281,50. Em que pese as 

recuperandas tenham juntado os extratos de sua conta corrente, tal como 

pontuado pelo Administrador Judicial (id 12559760), e, segundo 

informações levantadas junto ao gerente Vinicius, “trata-se de saldo de 

recebíveis futuros das recuperandas (cartão de crédito), que ainda seriam 

liberados em favor das mesmas, ou seja, não se trata de bloqueio, mas 

sim de crédito a receber”. Desse modo, deve ser restituído em favor das 

recuperandas o valor de R$ 1,16, a título de retenção indevida. 2- Da 

Relação Jurídica com o Banco Santander S/A Também pela decisão 

exarada nos autos (id 10643130), foi determinada a intimação do banco 

para que procedesse a devolução do valor de R$ 12.616,79, bem como se 

abstivesse de realizar novos débitos com a mesma finalidade. Em sua 

nova manifestação, as recuperandas alegam que o valor retido 

indevidamente pelo banco, chegou a importância de R$ 70.435,56. Pois 

bem, de acordo com os extratos bancários trazidos pelas recuperandas, o 

Banco Santander continuou efetuando várias retenções de valores, sob a 

nomenclatura de “Juros Saldo Utiliz Limite”, “Juros Saldo Utiliz Excess”, 

“Juros de Mora” e “Multa Moratória”, mesmo após o ajuizamento do pedido 

de recuperação judicial formulado em 05/09/2017, no valor total de R$ 

57.390,27, não obstante a circunstância do crédito em questão ter que se 

sujeitar aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, da Lei 11.101/05). 

Deixo de analisar os valores retidos no período compreendido entre 

05/09/2017 a 14/09/2017, eis que já foram objeto da decisão proferida em 

09/11/2017 (id 10643130). Quanto as demais siglas utilizadas nos 

lançamentos constantes dos extratos, como “Tarifa Adiantamento 

Depositante” e “Tarifa Mensalidade Pacote Serviços”, ao que tudo indica 

tratam-se de tarifas bancárias de manutenção das contas, razão pela 

qual, os valores lançados não estão relacionadas às chamadas trava 

bancária e, portanto, não devem ser restituídos. Com efeito, deve ser 

parcialmente acolhido o pedido para restituição dos valores efetivamente 

retidos na conta corrente das recuperandas, no valor de R$ 57.390,27. 3- 

Da Relação Jurídica com o Banco do Brasil S/A As recuperandas aduzem 

que o Banco do Brasil vem efetuando bloqueios/descontos a título de 

cheque especial e juros, “situação completamente indevida posto que todo 

saldo devedor já se encontra arrolado nesta recuperação judicial” (sic - id 

11742355). Aduzem, ainda, que “de forma arbitrária a referida instituição 

financeira baixou um título de capitalização da recuperanda”, “com o intuito 

único e tão somente de abater o saldo devedor referente ao limite do 

cheque especial” (sic - id 11742355), o que totalizou R$ 16.286,27. Instado 

a se manifestar, o Administrador Judicial esclarece que o valor que 

bloqueado indevidamente e que deve ser restituído perfaz a importância 

de R$ 8.527,56, e que os demais valores, salvo melhor juízo, se referem a 

crédito efetuado na conta corrente da recuperanda, e tarifas comuns a 

prestação de serviços bancários. Em análise dos extratos bancários 

trazidos pelas recuperandas, de fato o Banco do Brasil S/A efetuou várias 

retenções de valores, sob a nomenclatura de “BB Giro Flex” e “Cobrança 

de Juros”, mesmo após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial 

formulado em 05/09/2017, no valor total de R$ 8.527,56, não obstante a 

circunstância do crédito em questão ter que se sujeitar aos efeitos da 

recuperação judicial (art. 49, da Lei 11.101/05). Desse modo, em estando 

suspensa a exigibilidade de seus créditos, os atos da instituição financeira 

em apropriar-se de valores da conta bancária da empresa recuperanda 

são irregulares, o que implica em privilégio deste credor em detrimento aos 

demais, afrontando o espírito da Lei n°. 11.101/2005, que prevê tratamento 

isonômico. Quanto as demais siglas utilizadas nos lançamentos 

constantes dos extratos, tais como “Produtos Brasilcap”, “Tarifa Cheque 

Ouro Manut”, “Tarifa Pacote de Serviços”, dentre outros, ao que tudo 

indica tratam-se de tarifas bancárias de manutenção das contas ou de 
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valores utilizados para livre movimentação das recuperandas, e, portanto, 

não devem ser restituídos. Ademais, o lançamento a título de “BB Giro 

Flex”, efetivado em 08/09/2017, no valor de R$ 3.124,99, foi creditado na 

conta da recuperandas, e não retido, conforme alegado pelas mesmas. 

Com efeito, deve ser parcialmente acolhido o pedido para restituição dos 

valores efetivamente retidos na conta corrente da recuperanda, no valor 

de R$ 8.527,56. 4- Da Relação Jurídica com o Sicredi – Cooperativa de 

Crédito In casu, as recuperandas alegam que também sofreram outras 

restrições indevidas pela Cooperativa de Crédito, no valor total de R$ 

31.452,99, “de dívidas que se submetem a recuperação judicial” (sic – id 

11742355). Em que pese as recuperandas tenham alegado eventuais 

retenções indevidas, verifico que o Sicredi manifestou nos autos 

informando que cumpriu fielmente a determinação exarada por este Juízo, 

estando as recuperandas “completamente equivocada” (sic – id 

12696480). Assim, para que não pairem dúvidas acerca dos bloqueios a 

serem efetivamente restituídos, inclusive para que sejam excluídos da 

planilha apresentada pela recuperanda os valores já devolvidos, deve ser 

determinada a intimação da recuperanda e do administrador judicial para 

que manifestem acerca da petição e documentos apresentados pelo 

Sicredi (id 12696480/12696554), conforme requerido. 5- Da Relação 

Jurídica com a Caixa Econômica Federal Na decisão proferida (id 

10643130), constou expressamente a determinação para intimação da 

Caixa Econômica Federal para que manifestasse sobre o pedido formulado 

pelas recuperandas e os documentos apresentados (id 10173022), sob 

pena de de concordância tácita com relação aos valores apurados pelas 

recuperandas. Ocorre que, em consulta ao Sistema PJE, verifico que a 

Caixa Econômica não foi devidamente intimada, motivo pelo qual, postergo 

a análise do pedido formulado pelas recuperandas após a ciência da 

instituição financeira da decisão mencionada alhures. Assim, passo a 

fazer as seguintes deliberações: 1.1 - Determino a intimação do Itaú 

Unibanco S/A, para que devolva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

valor de R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos), acrescido do valor retido 

na decisão anterior (id 10643130), mediante depósito judicial, bem como 

para que se abstenha de realizar novos débitos com a mesma finalidade, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). 1.2 - 

Determino a intimação do Banco Santander S/A, para que devolva, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de R$ 57.390,27 (cinquenta e 

sete mil, trezentos e noventa reais e vinte e sete centavos), acrescido do 

valor retido na decisão anterior (id 10643130), mediante depósito judicial, 

bem como para que se abstenha de realizar novos débitos com a mesma 

finalidade, sob pena de multa diária que fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). 1.3 - Determino a intimação do Banco do Brasil S/A, para que 

devolva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de R$ 8.527,56 

(oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), 

mediante depósito judicial, bem como para que se abstenha de realizar 

novos débitos com a mesma finalidade, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). 1.4 – Conforme constou na decisão 

anterior, consigno que em havendo divergência quando aos valores a 

serem restituídos, poderão as instituições financeiras apresentarem 

contestação nos autos e procederem ao depósito do valor que entende 

devido. 2 - Diante da urgência que o caso requer, proceda-se à intimação 

por Ofício, que deverá ser expedido pelo Sr. Gestor Judiciário e entregue 

aos advogados das recuperadas para seu efetivo cumprimento, e 

posterior comprovação nos autos. 3- Determino a intimação da 

recuperanda e do administrador judicial para que manifestem acerca da 

petição e documentos apresentados pelo Sicredi (id 12696480/12696554), 

no prazo comum de 15 dias úteis. 4- Determino que o Sr. Gestor Judiciário 

proceda, com urgência, a intimação da Caixa Econômica Federal, para 

que, para que, no prazo de 15 dias úteis, manifeste sobre o pedido 

formulado pelas recuperandas e os documentos apresentados (id 

10173022 e id 11742355), sob pena de de concordância tácita. 5- Sobre o 

pedido formulado pelas recuperandas para levantamento do valor de R$ 

2.582,96, decorrente de uma condenação junto a Justiça do Trabalho (id 

12631455), ouça o administrador judicial no prazo de 15 dias úteis. 6- Sem 

prejuízo das determinações anteriores, intimem-se as recuperandas para 

que, no prazo de 48 horas, em conjunto com o Administrador Judicial, 

indiquem as datas para a realização da Assembleia Geral de Credores. 7- 

Ciente da lista de credores retificada pelo administrador judicial (id 

12852977) Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência 

ao Ministério Público Estadual.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004679-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO SOBRINHO (RÉU)

JOÃO PAUL (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Considerando a 

minha participação no CFC - Curso de Formação Continuada para 

Magistrado sobre o tema: “A atividade judicial, a sistemática de 

precedentes e os desafios da tutela provisória no CPC/2015”, a ser 

realizado nas instalações da ESMAGIS-MT no período de 10 e 11 de maio 

do ano corrente, REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 

25/05/2018 às 14h30min. Cuiabá, 9 de maio de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1029859-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZE GUENO (AUTOR)

MARIA NATALINA GRANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE TAL (EVA DA NOVA POXORÉO) (RÉU)

GERALDO DE TAL (JATOBÁ) (RÉU)

E OUTROS (RÉU)

JULIO DE TAL (JULIO PITBULZINHO) (RÉU)

RONIVAN SANTANA BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1029859-45.2017.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARIA NATALINA GRANDO, MARLIZE GUENO Parte Ré: RÉU: RONIVAN 

SANTANA BARBOSA, GERALDO DE TAL (JATOBÁ), JULIO DE TAL 

(JULIO PITBULZINHO), EVA DE TAL (EVA DA NOVA POXORÉO), E 

OUTROS Vistos. Intimo a parte autora para que informe, no prazo de cinco 

dias, quanto ao cumprimento da Carta Precatória expedida para a comarca 

de Primavera do Leste. Intimo ainda a parte, para que, comprove, no 

mesmo prazo a realização da citação por edital, determinada na decisão 

de Id. 10394499, sob pena de extinção do feito. Em caso de inércia, 

intime-se pessoalmente a parte autora para dar cumprimento integral à 

decisão de Id. 10394499, no prazo 48 horas, sob pena de extinção por 

abandono. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cuiabá, 7 de maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001883-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J & F ASSESSORIA LTDA (AUTOR)

GILSON ALVES DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MTA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTADOS E 

ACAMPADOS DE MATO GROSSO (RÉU)

RÉUS INCERTOS, AUSENTES E DESCONHECIDOS (RÉU)
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MST - MOVIMENTO DOS SEM TERRA (RÉU)

ROSALIA DE JESUS LIMA (RÉU)

WENDELL DE SOUZA GIROTTO (RÉU)

ACAMPAMENTO 13 DE OUTUBRO (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001883-63.2017.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: J 

& F ASSESSORIA LTDA, GILSON ALVES DOURADO Parte Ré: RÉU: 

WENDELL DE SOUZA GIROTTO, ACAMPAMENTO 13 DE OUTUBRO, MTA - 

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTADOS E 

ACAMPADOS DE MATO GROSSO, ROSALIA DE JESUS LIMA, MST - 

MOVIMENTO DOS SEM TERRA, RÉUS INCERTOS, AUSENTES E 

DESCONHECIDOS Vistos. 1. Ao contrário do certificado sob Id. 9480083, a 

parte autora já providenciou a ampla publicidade ao conflito conforme 

documentos de Id. 4897497, 4897505, 4897506, 4897512, 4897518, 

4897527, 4897538, 4897539, 4897545. 2. Expeça-se novo mandado de 

citação para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Assentados e 

Acampados de Mato Grosso, por sua representante Rosalina de Jesus 

Lima, no endereço indicado na petição de Id. 10941597. 3. Oficie-se ao 

INTERMAT, com cópias dos documentos juntados sob Id. 10941685, a 

10942124. Cuiabá, 7 de maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023973-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA ANGELA SANTIN (AUTOR)

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR)

Espólio de João Santin (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO DE SOUZA (RÉU)

LAIARA CRISTINA DEBO (RÉU)

ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO 

DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES DE MATO 

GROSSO (RÉU)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

DARI CAMARA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT0012803A (ADVOGADO)

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA OAB - DF55218 (ADVOGADO)

LUCIANO LUZ DE OLIVEIRA OAB - PR0051871A (ADVOGADO)

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO OAB - MT22349/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023973-02.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA 

ANGELA SANTIN Parte Ré: RÉU: GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, 

CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLEBER, CORONEL FERNADES E 

OUTROS, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, DARI 

CAMARA, GERALDINO DE SOUZA, KLEBERSON HUMBERTO BATISTA 

ARAÚJO, ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES DE MATO GROSSO, LAIARA CRISTINA DEBO Vistos. Espólio 

de João Santin, representado por Angêla Kemzina Santin ajuizou a ação 

possessória nº 1023973-02.2016, visando à proteção possessória da 

Fazenda Santa Bárbara II, com área de 5.568,0029 hectares, localizada na 

comarca de Chapada dos Guimarães/MT. No curso da lide, o Sr. 

Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara requereu, em sede de 

reconvenção, à proteção possessória de 502,89 hectares, que alega ter 

adquirido do de cujus. Luis Pereira ajuizou a ação de embargos de 

terceiros nº 1036930-98.2017, visando à proteção possessória de uma 

área de 44 hectares que alega ter adquirido Sr. Milton Cardoso. José 

Xavier de Matos Belem, também, ajuizou a ação de embargos de terceiros 

nº 1037972-85.2017, visando à proteção possessória do que alega ser 

terra pública com área de 600 hectares, que ocupa desde 1999. A 

controversa instalada, principalmente, no que diz respeito à localização 

das posses mencionadas, sua incidência sobre área pública ou particular, 

o tempo de sua ocupação e as benfeitorias ali existentes, ensejam o 

deslocamento deste juízo para a área. Desta feita, designo INSPEÇÃO 

JUDICIAL, a fim de tomar conhecimento, in loco, das informações até aqui 

trazidas, especialmente no que diz respeito à delimitação das ocupações e 

suas benfeitorias, e até mesmo para dirimir eventual acirramento de 

ânimos, nos termos do art. 481 e seguintes do CPC, que, desde já, designo 

para o dia 15/06/2018 às 08h00min, com abertura na sala de audiência 

desta Vara Especializada. Designo, ainda, para mesma data audiência 

para tentativa de conciliação a se realizar às 16h30min. Saliento, também, 

que a diligência tem o escopo de verificar o exercício da posse pelas 

partes e buscar uma possível composição, o que foi, inclusive requerido 

pela parte autora (Espólio de João Santin) no id. 11429479, dos autos da 

ação principal. Ainda, observo que ela servirá para análise do pedido 

liminar dos embargos de terceiros nº 1036930-98.2017 e nº 

1037972-85.2017. DEFIRO a habilitação da Associação Boa Esperança 

dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica no Município de 

Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, 

na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC, 

face ao interesse exposto na contestação ofertada no id. 11732102. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, bem como para, querendo, 

acompanharem o ato, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. 

Expeça-se ofício ao INTERMAT a fim de que indique um de seus técnicos 

para acompanhar a diligência. Com a juntada do auto de inspeção, 

colha-se, parecer ministerial sobre a denúncia de alienação da área 

formulada pela Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do 

Distrito de Praia Rica no Município de Chapada dos Guimarães Estado de 

Mato Grosso e o descumprimento da liminar pelo réu reconvinte 

Alessandro Matsubara, formulada pela parte autora. Dou ciência ao 

Ministério Público e Defensoria Pública, neste ato. À Secretaria, 

DETERMINO: 1. Certifique-se quanto a publicação dos editais de citação 

expedidos, bem como quanto ao decurso de seu prazo; 2. Sendo 

constatado o decurso do prazo, INTIME-SE, pessoalmente, a Defensoria 

Pública a fim de apresentar contestação 3. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023973-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA ANGELA SANTIN (AUTOR)

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR)

Espólio de João Santin (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO DE SOUZA (RÉU)

LAIARA CRISTINA DEBO (RÉU)

ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO 

DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES DE MATO 

GROSSO (RÉU)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

DARI CAMARA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT0012803A (ADVOGADO)

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)
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DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA OAB - DF55218 (ADVOGADO)

LUCIANO LUZ DE OLIVEIRA OAB - PR0051871A (ADVOGADO)

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO OAB - MT22349/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023973-02.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA 

ANGELA SANTIN Parte Ré: RÉU: GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, 

CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLEBER, CORONEL FERNADES E 

OUTROS, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, DARI 

CAMARA, GERALDINO DE SOUZA, KLEBERSON HUMBERTO BATISTA 

ARAÚJO, ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES DE MATO GROSSO, LAIARA CRISTINA DEBO Vistos. Espólio 

de João Santin, representado por Angêla Kemzina Santin ajuizou a ação 

possessória nº 1023973-02.2016, visando à proteção possessória da 

Fazenda Santa Bárbara II, com área de 5.568,0029 hectares, localizada na 

comarca de Chapada dos Guimarães/MT. No curso da lide, o Sr. 

Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara requereu, em sede de 

reconvenção, à proteção possessória de 502,89 hectares, que alega ter 

adquirido do de cujus. Luis Pereira ajuizou a ação de embargos de 

terceiros nº 1036930-98.2017, visando à proteção possessória de uma 

área de 44 hectares que alega ter adquirido Sr. Milton Cardoso. José 

Xavier de Matos Belem, também, ajuizou a ação de embargos de terceiros 

nº 1037972-85.2017, visando à proteção possessória do que alega ser 

terra pública com área de 600 hectares, que ocupa desde 1999. A 

controversa instalada, principalmente, no que diz respeito à localização 

das posses mencionadas, sua incidência sobre área pública ou particular, 

o tempo de sua ocupação e as benfeitorias ali existentes, ensejam o 

deslocamento deste juízo para a área. Desta feita, designo INSPEÇÃO 

JUDICIAL, a fim de tomar conhecimento, in loco, das informações até aqui 

trazidas, especialmente no que diz respeito à delimitação das ocupações e 

suas benfeitorias, e até mesmo para dirimir eventual acirramento de 

ânimos, nos termos do art. 481 e seguintes do CPC, que, desde já, designo 

para o dia 15/06/2018 às 08h00min, com abertura na sala de audiência 

desta Vara Especializada. Designo, ainda, para mesma data audiência 

para tentativa de conciliação a se realizar às 16h30min. Saliento, também, 

que a diligência tem o escopo de verificar o exercício da posse pelas 

partes e buscar uma possível composição, o que foi, inclusive requerido 

pela parte autora (Espólio de João Santin) no id. 11429479, dos autos da 

ação principal. Ainda, observo que ela servirá para análise do pedido 

liminar dos embargos de terceiros nº 1036930-98.2017 e nº 

1037972-85.2017. DEFIRO a habilitação da Associação Boa Esperança 

dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica no Município de 

Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, 

na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC, 

face ao interesse exposto na contestação ofertada no id. 11732102. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, bem como para, querendo, 

acompanharem o ato, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. 

Expeça-se ofício ao INTERMAT a fim de que indique um de seus técnicos 

para acompanhar a diligência. Com a juntada do auto de inspeção, 

colha-se, parecer ministerial sobre a denúncia de alienação da área 

formulada pela Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do 

Distrito de Praia Rica no Município de Chapada dos Guimarães Estado de 

Mato Grosso e o descumprimento da liminar pelo réu reconvinte 

Alessandro Matsubara, formulada pela parte autora. Dou ciência ao 

Ministério Público e Defensoria Pública, neste ato. À Secretaria, 

DETERMINO: 1. Certifique-se quanto a publicação dos editais de citação 

expedidos, bem como quanto ao decurso de seu prazo; 2. Sendo 

constatado o decurso do prazo, INTIME-SE, pessoalmente, a Defensoria 

Pública a fim de apresentar contestação 3. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023973-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA ANGELA SANTIN (AUTOR)

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR)

Espólio de João Santin (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)
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GERALDINO DE SOUZA (RÉU)

LAIARA CRISTINA DEBO (RÉU)

ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO 

DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES DE MATO 

GROSSO (RÉU)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

DARI CAMARA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT0012803A (ADVOGADO)

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA OAB - DF55218 (ADVOGADO)

LUCIANO LUZ DE OLIVEIRA OAB - PR0051871A (ADVOGADO)

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO OAB - MT22349/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023973-02.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA 

ANGELA SANTIN Parte Ré: RÉU: GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, 

CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLEBER, CORONEL FERNADES E 

OUTROS, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, DARI 

CAMARA, GERALDINO DE SOUZA, KLEBERSON HUMBERTO BATISTA 

ARAÚJO, ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES DE MATO GROSSO, LAIARA CRISTINA DEBO Vistos. Espólio 

de João Santin, representado por Angêla Kemzina Santin ajuizou a ação 

possessória nº 1023973-02.2016, visando à proteção possessória da 

Fazenda Santa Bárbara II, com área de 5.568,0029 hectares, localizada na 

comarca de Chapada dos Guimarães/MT. No curso da lide, o Sr. 

Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara requereu, em sede de 

reconvenção, à proteção possessória de 502,89 hectares, que alega ter 

adquirido do de cujus. Luis Pereira ajuizou a ação de embargos de 

terceiros nº 1036930-98.2017, visando à proteção possessória de uma 

área de 44 hectares que alega ter adquirido Sr. Milton Cardoso. José 

Xavier de Matos Belem, também, ajuizou a ação de embargos de terceiros 

nº 1037972-85.2017, visando à proteção possessória do que alega ser 

terra pública com área de 600 hectares, que ocupa desde 1999. A 

controversa instalada, principalmente, no que diz respeito à localização 

das posses mencionadas, sua incidência sobre área pública ou particular, 

o tempo de sua ocupação e as benfeitorias ali existentes, ensejam o 

deslocamento deste juízo para a área. Desta feita, designo INSPEÇÃO 

JUDICIAL, a fim de tomar conhecimento, in loco, das informações até aqui 

trazidas, especialmente no que diz respeito à delimitação das ocupações e 

suas benfeitorias, e até mesmo para dirimir eventual acirramento de 

ânimos, nos termos do art. 481 e seguintes do CPC, que, desde já, designo 

para o dia 15/06/2018 às 08h00min, com abertura na sala de audiência 

desta Vara Especializada. Designo, ainda, para mesma data audiência 

para tentativa de conciliação a se realizar às 16h30min. Saliento, também, 

que a diligência tem o escopo de verificar o exercício da posse pelas 

partes e buscar uma possível composição, o que foi, inclusive requerido 

pela parte autora (Espólio de João Santin) no id. 11429479, dos autos da 

ação principal. Ainda, observo que ela servirá para análise do pedido 

liminar dos embargos de terceiros nº 1036930-98.2017 e nº 

1037972-85.2017. DEFIRO a habilitação da Associação Boa Esperança 
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dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica no Município de 

Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, 

na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC, 

face ao interesse exposto na contestação ofertada no id. 11732102. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, bem como para, querendo, 

acompanharem o ato, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. 

Expeça-se ofício ao INTERMAT a fim de que indique um de seus técnicos 

para acompanhar a diligência. Com a juntada do auto de inspeção, 

colha-se, parecer ministerial sobre a denúncia de alienação da área 

formulada pela Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do 

Distrito de Praia Rica no Município de Chapada dos Guimarães Estado de 

Mato Grosso e o descumprimento da liminar pelo réu reconvinte 

Alessandro Matsubara, formulada pela parte autora. Dou ciência ao 

Ministério Público e Defensoria Pública, neste ato. À Secretaria, 

DETERMINO: 1. Certifique-se quanto a publicação dos editais de citação 

expedidos, bem como quanto ao decurso de seu prazo; 2. Sendo 

constatado o decurso do prazo, INTIME-SE, pessoalmente, a Defensoria 

Pública a fim de apresentar contestação 3. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023973-02.2016.8.11.0041
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ARMELINDA ANGELA SANTIN (AUTOR)
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FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)
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LAIARA CRISTINA DEBO (RÉU)

ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO 

DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES DE MATO 

GROSSO (RÉU)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

DARI CAMARA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT0012803A (ADVOGADO)

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA OAB - DF55218 (ADVOGADO)

LUCIANO LUZ DE OLIVEIRA OAB - PR0051871A (ADVOGADO)

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO OAB - MT22349/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023973-02.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA 

ANGELA SANTIN Parte Ré: RÉU: GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, 

CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLEBER, CORONEL FERNADES E 

OUTROS, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, DARI 

CAMARA, GERALDINO DE SOUZA, KLEBERSON HUMBERTO BATISTA 

ARAÚJO, ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES DE MATO GROSSO, LAIARA CRISTINA DEBO Vistos. Espólio 

de João Santin, representado por Angêla Kemzina Santin ajuizou a ação 

possessória nº 1023973-02.2016, visando à proteção possessória da 

Fazenda Santa Bárbara II, com área de 5.568,0029 hectares, localizada na 

comarca de Chapada dos Guimarães/MT. No curso da lide, o Sr. 

Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara requereu, em sede de 

reconvenção, à proteção possessória de 502,89 hectares, que alega ter 

adquirido do de cujus. Luis Pereira ajuizou a ação de embargos de 

terceiros nº 1036930-98.2017, visando à proteção possessória de uma 

área de 44 hectares que alega ter adquirido Sr. Milton Cardoso. José 

Xavier de Matos Belem, também, ajuizou a ação de embargos de terceiros 

nº 1037972-85.2017, visando à proteção possessória do que alega ser 

terra pública com área de 600 hectares, que ocupa desde 1999. A 

controversa instalada, principalmente, no que diz respeito à localização 

das posses mencionadas, sua incidência sobre área pública ou particular, 

o tempo de sua ocupação e as benfeitorias ali existentes, ensejam o 

deslocamento deste juízo para a área. Desta feita, designo INSPEÇÃO 

JUDICIAL, a fim de tomar conhecimento, in loco, das informações até aqui 

trazidas, especialmente no que diz respeito à delimitação das ocupações e 

suas benfeitorias, e até mesmo para dirimir eventual acirramento de 

ânimos, nos termos do art. 481 e seguintes do CPC, que, desde já, designo 

para o dia 15/06/2018 às 08h00min, com abertura na sala de audiência 

desta Vara Especializada. Designo, ainda, para mesma data audiência 

para tentativa de conciliação a se realizar às 16h30min. Saliento, também, 

que a diligência tem o escopo de verificar o exercício da posse pelas 

partes e buscar uma possível composição, o que foi, inclusive requerido 

pela parte autora (Espólio de João Santin) no id. 11429479, dos autos da 

ação principal. Ainda, observo que ela servirá para análise do pedido 

liminar dos embargos de terceiros nº 1036930-98.2017 e nº 

1037972-85.2017. DEFIRO a habilitação da Associação Boa Esperança 

dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica no Município de 

Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, 

na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC, 

face ao interesse exposto na contestação ofertada no id. 11732102. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, bem como para, querendo, 

acompanharem o ato, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. 

Expeça-se ofício ao INTERMAT a fim de que indique um de seus técnicos 

para acompanhar a diligência. Com a juntada do auto de inspeção, 

colha-se, parecer ministerial sobre a denúncia de alienação da área 

formulada pela Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do 

Distrito de Praia Rica no Município de Chapada dos Guimarães Estado de 

Mato Grosso e o descumprimento da liminar pelo réu reconvinte 

Alessandro Matsubara, formulada pela parte autora. Dou ciência ao 

Ministério Público e Defensoria Pública, neste ato. À Secretaria, 

DETERMINO: 1. Certifique-se quanto a publicação dos editais de citação 

expedidos, bem como quanto ao decurso de seu prazo; 2. Sendo 

constatado o decurso do prazo, INTIME-SE, pessoalmente, a Defensoria 

Pública a fim de apresentar contestação 3. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito
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GROSSO (RÉU)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

DARI CAMARA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023973-02.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA 

ANGELA SANTIN Parte Ré: RÉU: GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, 

CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLEBER, CORONEL FERNADES E 

OUTROS, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, DARI 

CAMARA, GERALDINO DE SOUZA, KLEBERSON HUMBERTO BATISTA 

ARAÚJO, ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES DE MATO GROSSO, LAIARA CRISTINA DEBO Vistos. Espólio 

de João Santin, representado por Angêla Kemzina Santin ajuizou a ação 

possessória nº 1023973-02.2016, visando à proteção possessória da 

Fazenda Santa Bárbara II, com área de 5.568,0029 hectares, localizada na 

comarca de Chapada dos Guimarães/MT. No curso da lide, o Sr. 

Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara requereu, em sede de 

reconvenção, à proteção possessória de 502,89 hectares, que alega ter 

adquirido do de cujus. Luis Pereira ajuizou a ação de embargos de 

terceiros nº 1036930-98.2017, visando à proteção possessória de uma 

área de 44 hectares que alega ter adquirido Sr. Milton Cardoso. José 

Xavier de Matos Belem, também, ajuizou a ação de embargos de terceiros 

nº 1037972-85.2017, visando à proteção possessória do que alega ser 

terra pública com área de 600 hectares, que ocupa desde 1999. A 

controversa instalada, principalmente, no que diz respeito à localização 

das posses mencionadas, sua incidência sobre área pública ou particular, 

o tempo de sua ocupação e as benfeitorias ali existentes, ensejam o 

deslocamento deste juízo para a área. Desta feita, designo INSPEÇÃO 

JUDICIAL, a fim de tomar conhecimento, in loco, das informações até aqui 

trazidas, especialmente no que diz respeito à delimitação das ocupações e 

suas benfeitorias, e até mesmo para dirimir eventual acirramento de 

ânimos, nos termos do art. 481 e seguintes do CPC, que, desde já, designo 

para o dia 15/06/2018 às 08h00min, com abertura na sala de audiência 

desta Vara Especializada. Designo, ainda, para mesma data audiência 

para tentativa de conciliação a se realizar às 16h30min. Saliento, também, 

que a diligência tem o escopo de verificar o exercício da posse pelas 

partes e buscar uma possível composição, o que foi, inclusive requerido 

pela parte autora (Espólio de João Santin) no id. 11429479, dos autos da 

ação principal. Ainda, observo que ela servirá para análise do pedido 

liminar dos embargos de terceiros nº 1036930-98.2017 e nº 

1037972-85.2017. DEFIRO a habilitação da Associação Boa Esperança 

dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica no Município de 

Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, 

na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC, 

face ao interesse exposto na contestação ofertada no id. 11732102. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, bem como para, querendo, 

acompanharem o ato, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. 

Expeça-se ofício ao INTERMAT a fim de que indique um de seus técnicos 

para acompanhar a diligência. Com a juntada do auto de inspeção, 

colha-se, parecer ministerial sobre a denúncia de alienação da área 

formulada pela Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do 

Distrito de Praia Rica no Município de Chapada dos Guimarães Estado de 

Mato Grosso e o descumprimento da liminar pelo réu reconvinte 

Alessandro Matsubara, formulada pela parte autora. Dou ciência ao 

Ministério Público e Defensoria Pública, neste ato. À Secretaria, 

DETERMINO: 1. Certifique-se quanto a publicação dos editais de citação 

expedidos, bem como quanto ao decurso de seu prazo; 2. Sendo 

constatado o decurso do prazo, INTIME-SE, pessoalmente, a Defensoria 

Pública a fim de apresentar contestação 3. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023973-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA ANGELA SANTIN (AUTOR)

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR)

Espólio de João Santin (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO DE SOUZA (RÉU)

LAIARA CRISTINA DEBO (RÉU)

ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO 

DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES DE MATO 

GROSSO (RÉU)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

DARI CAMARA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT0012803A (ADVOGADO)

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA OAB - DF55218 (ADVOGADO)

LUCIANO LUZ DE OLIVEIRA OAB - PR0051871A (ADVOGADO)

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO OAB - MT22349/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023973-02.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA 

ANGELA SANTIN Parte Ré: RÉU: GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, 

CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLEBER, CORONEL FERNADES E 

OUTROS, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, DARI 

CAMARA, GERALDINO DE SOUZA, KLEBERSON HUMBERTO BATISTA 

ARAÚJO, ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES DE MATO GROSSO, LAIARA CRISTINA DEBO Vistos. Espólio 

de João Santin, representado por Angêla Kemzina Santin ajuizou a ação 

possessória nº 1023973-02.2016, visando à proteção possessória da 

Fazenda Santa Bárbara II, com área de 5.568,0029 hectares, localizada na 

comarca de Chapada dos Guimarães/MT. No curso da lide, o Sr. 

Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara requereu, em sede de 

reconvenção, à proteção possessória de 502,89 hectares, que alega ter 

adquirido do de cujus. Luis Pereira ajuizou a ação de embargos de 

terceiros nº 1036930-98.2017, visando à proteção possessória de uma 

área de 44 hectares que alega ter adquirido Sr. Milton Cardoso. José 

Xavier de Matos Belem, também, ajuizou a ação de embargos de terceiros 

nº 1037972-85.2017, visando à proteção possessória do que alega ser 

terra pública com área de 600 hectares, que ocupa desde 1999. A 

controversa instalada, principalmente, no que diz respeito à localização 

das posses mencionadas, sua incidência sobre área pública ou particular, 

o tempo de sua ocupação e as benfeitorias ali existentes, ensejam o 

deslocamento deste juízo para a área. Desta feita, designo INSPEÇÃO 

JUDICIAL, a fim de tomar conhecimento, in loco, das informações até aqui 

trazidas, especialmente no que diz respeito à delimitação das ocupações e 

suas benfeitorias, e até mesmo para dirimir eventual acirramento de 

ânimos, nos termos do art. 481 e seguintes do CPC, que, desde já, designo 

para o dia 15/06/2018 às 08h00min, com abertura na sala de audiência 

desta Vara Especializada. Designo, ainda, para mesma data audiência 

para tentativa de conciliação a se realizar às 16h30min. Saliento, também, 

que a diligência tem o escopo de verificar o exercício da posse pelas 

partes e buscar uma possível composição, o que foi, inclusive requerido 

pela parte autora (Espólio de João Santin) no id. 11429479, dos autos da 

ação principal. Ainda, observo que ela servirá para análise do pedido 

liminar dos embargos de terceiros nº 1036930-98.2017 e nº 

1037972-85.2017. DEFIRO a habilitação da Associação Boa Esperança 

dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica no Município de 

Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, 

na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC, 

face ao interesse exposto na contestação ofertada no id. 11732102. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, bem como para, querendo, 

acompanharem o ato, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. 

Expeça-se ofício ao INTERMAT a fim de que indique um de seus técnicos 

para acompanhar a diligência. Com a juntada do auto de inspeção, 

colha-se, parecer ministerial sobre a denúncia de alienação da área 
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formulada pela Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do 

Distrito de Praia Rica no Município de Chapada dos Guimarães Estado de 

Mato Grosso e o descumprimento da liminar pelo réu reconvinte 

Alessandro Matsubara, formulada pela parte autora. Dou ciência ao 

Ministério Público e Defensoria Pública, neste ato. À Secretaria, 

DETERMINO: 1. Certifique-se quanto a publicação dos editais de citação 

expedidos, bem como quanto ao decurso de seu prazo; 2. Sendo 

constatado o decurso do prazo, INTIME-SE, pessoalmente, a Defensoria 

Pública a fim de apresentar contestação 3. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023973-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA ANGELA SANTIN (AUTOR)

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR)

Espólio de João Santin (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO DE SOUZA (RÉU)

LAIARA CRISTINA DEBO (RÉU)

ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO 

DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES DE MATO 

GROSSO (RÉU)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

DARI CAMARA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT0012803A (ADVOGADO)

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA OAB - DF55218 (ADVOGADO)

LUCIANO LUZ DE OLIVEIRA OAB - PR0051871A (ADVOGADO)

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO OAB - MT22349/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023973-02.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA 

ANGELA SANTIN Parte Ré: RÉU: GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, 

CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLEBER, CORONEL FERNADES E 

OUTROS, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, DARI 

CAMARA, GERALDINO DE SOUZA, KLEBERSON HUMBERTO BATISTA 

ARAÚJO, ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES DE MATO GROSSO, LAIARA CRISTINA DEBO Vistos. Espólio 

de João Santin, representado por Angêla Kemzina Santin ajuizou a ação 

possessória nº 1023973-02.2016, visando à proteção possessória da 

Fazenda Santa Bárbara II, com área de 5.568,0029 hectares, localizada na 

comarca de Chapada dos Guimarães/MT. No curso da lide, o Sr. 

Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara requereu, em sede de 

reconvenção, à proteção possessória de 502,89 hectares, que alega ter 

adquirido do de cujus. Luis Pereira ajuizou a ação de embargos de 

terceiros nº 1036930-98.2017, visando à proteção possessória de uma 

área de 44 hectares que alega ter adquirido Sr. Milton Cardoso. José 

Xavier de Matos Belem, também, ajuizou a ação de embargos de terceiros 

nº 1037972-85.2017, visando à proteção possessória do que alega ser 

terra pública com área de 600 hectares, que ocupa desde 1999. A 

controversa instalada, principalmente, no que diz respeito à localização 

das posses mencionadas, sua incidência sobre área pública ou particular, 

o tempo de sua ocupação e as benfeitorias ali existentes, ensejam o 

deslocamento deste juízo para a área. Desta feita, designo INSPEÇÃO 

JUDICIAL, a fim de tomar conhecimento, in loco, das informações até aqui 

trazidas, especialmente no que diz respeito à delimitação das ocupações e 

suas benfeitorias, e até mesmo para dirimir eventual acirramento de 

ânimos, nos termos do art. 481 e seguintes do CPC, que, desde já, designo 

para o dia 15/06/2018 às 08h00min, com abertura na sala de audiência 

desta Vara Especializada. Designo, ainda, para mesma data audiência 

para tentativa de conciliação a se realizar às 16h30min. Saliento, também, 

que a diligência tem o escopo de verificar o exercício da posse pelas 

partes e buscar uma possível composição, o que foi, inclusive requerido 

pela parte autora (Espólio de João Santin) no id. 11429479, dos autos da 

ação principal. Ainda, observo que ela servirá para análise do pedido 

liminar dos embargos de terceiros nº 1036930-98.2017 e nº 

1037972-85.2017. DEFIRO a habilitação da Associação Boa Esperança 

dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica no Município de 

Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, 

na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC, 

face ao interesse exposto na contestação ofertada no id. 11732102. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, bem como para, querendo, 

acompanharem o ato, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. 

Expeça-se ofício ao INTERMAT a fim de que indique um de seus técnicos 

para acompanhar a diligência. Com a juntada do auto de inspeção, 

colha-se, parecer ministerial sobre a denúncia de alienação da área 

formulada pela Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do 

Distrito de Praia Rica no Município de Chapada dos Guimarães Estado de 

Mato Grosso e o descumprimento da liminar pelo réu reconvinte 

Alessandro Matsubara, formulada pela parte autora. Dou ciência ao 

Ministério Público e Defensoria Pública, neste ato. À Secretaria, 

DETERMINO: 1. Certifique-se quanto a publicação dos editais de citação 

expedidos, bem como quanto ao decurso de seu prazo; 2. Sendo 

constatado o decurso do prazo, INTIME-SE, pessoalmente, a Defensoria 

Pública a fim de apresentar contestação 3. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023973-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA ANGELA SANTIN (AUTOR)

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR)

Espólio de João Santin (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO DE SOUZA (RÉU)

LAIARA CRISTINA DEBO (RÉU)

ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO 

DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES DE MATO 

GROSSO (RÉU)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

DARI CAMARA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT0012803A (ADVOGADO)

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA OAB - DF55218 (ADVOGADO)

LUCIANO LUZ DE OLIVEIRA OAB - PR0051871A (ADVOGADO)

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO OAB - MT22349/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023973-02.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA 

ANGELA SANTIN Parte Ré: RÉU: GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, 

CARLOS ALBERTO BARBOSA, CLEBER, CORONEL FERNADES E 

OUTROS, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, DARI 
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CAMARA, GERALDINO DE SOUZA, KLEBERSON HUMBERTO BATISTA 

ARAÚJO, ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES DE MATO GROSSO, LAIARA CRISTINA DEBO Vistos. Espólio 

de João Santin, representado por Angêla Kemzina Santin ajuizou a ação 

possessória nº 1023973-02.2016, visando à proteção possessória da 

Fazenda Santa Bárbara II, com área de 5.568,0029 hectares, localizada na 

comarca de Chapada dos Guimarães/MT. No curso da lide, o Sr. 

Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara requereu, em sede de 

reconvenção, à proteção possessória de 502,89 hectares, que alega ter 

adquirido do de cujus. Luis Pereira ajuizou a ação de embargos de 

terceiros nº 1036930-98.2017, visando à proteção possessória de uma 

área de 44 hectares que alega ter adquirido Sr. Milton Cardoso. José 

Xavier de Matos Belem, também, ajuizou a ação de embargos de terceiros 

nº 1037972-85.2017, visando à proteção possessória do que alega ser 

terra pública com área de 600 hectares, que ocupa desde 1999. A 

controversa instalada, principalmente, no que diz respeito à localização 

das posses mencionadas, sua incidência sobre área pública ou particular, 

o tempo de sua ocupação e as benfeitorias ali existentes, ensejam o 

deslocamento deste juízo para a área. Desta feita, designo INSPEÇÃO 

JUDICIAL, a fim de tomar conhecimento, in loco, das informações até aqui 

trazidas, especialmente no que diz respeito à delimitação das ocupações e 

suas benfeitorias, e até mesmo para dirimir eventual acirramento de 

ânimos, nos termos do art. 481 e seguintes do CPC, que, desde já, designo 

para o dia 15/06/2018 às 08h00min, com abertura na sala de audiência 

desta Vara Especializada. Designo, ainda, para mesma data audiência 

para tentativa de conciliação a se realizar às 16h30min. Saliento, também, 

que a diligência tem o escopo de verificar o exercício da posse pelas 

partes e buscar uma possível composição, o que foi, inclusive requerido 

pela parte autora (Espólio de João Santin) no id. 11429479, dos autos da 

ação principal. Ainda, observo que ela servirá para análise do pedido 

liminar dos embargos de terceiros nº 1036930-98.2017 e nº 

1037972-85.2017. DEFIRO a habilitação da Associação Boa Esperança 

dos Pequenos Produtores do Distrito de Praia Rica no Município de 

Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, 

na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC, 

face ao interesse exposto na contestação ofertada no id. 11732102. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, bem como para, querendo, 

acompanharem o ato, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. 

Expeça-se ofício ao INTERMAT a fim de que indique um de seus técnicos 

para acompanhar a diligência. Com a juntada do auto de inspeção, 

colha-se, parecer ministerial sobre a denúncia de alienação da área 

formulada pela Associação Boa Esperança dos Pequenos Produtores do 

Distrito de Praia Rica no Município de Chapada dos Guimarães Estado de 

Mato Grosso e o descumprimento da liminar pelo réu reconvinte 

Alessandro Matsubara, formulada pela parte autora. Dou ciência ao 

Ministério Público e Defensoria Pública, neste ato. À Secretaria, 

DETERMINO: 1. Certifique-se quanto a publicação dos editais de citação 

expedidos, bem como quanto ao decurso de seu prazo; 2. Sendo 

constatado o decurso do prazo, INTIME-SE, pessoalmente, a Defensoria 

Pública a fim de apresentar contestação 3. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

maio de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036930-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÂNGELA KEMZIA SANTIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036930-98.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUIS PEREIRA Parte Ré: RÉU: ÂNGELA KEMZIA SANTIN Vistos. Ante a 

designação de inspeção judicial para o dia 30/05/2018 às 08h0min, com 

abertura nesta Vara Especializada, determino a suspensão do feito. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, bem como para, querendo, 

acompanharem o ato, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. 

Saliento que o pedido liminar será apreciado em conjunto com o auto 

lavrado em razão da diligência. DETERMINO, ainda, a juntada do arquivo 

audiovisual capturado em audiência preliminar, conforme solicitado pelo 

representante do Ministério Público (id. 12709824). Cuiabá/MT, 8 de maio 

de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036930-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÂNGELA KEMZIA SANTIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036930-98.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUIS PEREIRA Parte Ré: RÉU: ÂNGELA KEMZIA SANTIN Vistos. Ante a 

designação de inspeção judicial para o dia 30/05/2018 às 08h0min, com 

abertura nesta Vara Especializada, determino a suspensão do feito. 

INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, bem como para, querendo, 

acompanharem o ato, nos termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. 

Saliento que o pedido liminar será apreciado em conjunto com o auto 

lavrado em razão da diligência. DETERMINO, ainda, a juntada do arquivo 

audiovisual capturado em audiência preliminar, conforme solicitado pelo 

representante do Ministério Público (id. 12709824). Cuiabá/MT, 8 de maio 

de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037972-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DE MATOS BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO SANTIN (REQUERIDO)

ANGELA KEMZIA SANTIN (REQUERIDO)

ARMELINDA ANGELA SANTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037972-85.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE XAVIER DE MATOS BELEM Parte Ré: REQUERIDO: 

ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPOLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA 

ANGELA SANTIN Vistos. Deixo de acolher o parecer ministerial para 

designação de audiência preliminar (id. 12204726) ante a designação de 

inspeção judicial para o dia 30/05/2018 às 08h0min, com abertura nesta 

Vara Especializada, determino a suspensão do feito. INTIMO as partes, via 

DJE, desta decisão, bem como para, querendo, acompanharem o ato, nos 

termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. Saliento que o pedido 

liminar será apreciado em conjunto com o auto lavrado em razão da 

diligência, após novo parecer ministerial. Cuiabá/MT, 8 de maio de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037972-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DE MATOS BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO SANTIN (REQUERIDO)

ANGELA KEMZIA SANTIN (REQUERIDO)

ARMELINDA ANGELA SANTIN (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037972-85.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE XAVIER DE MATOS BELEM Parte Ré: REQUERIDO: 

ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPOLIO DE JOÃO SANTIN, ARMELINDA 

ANGELA SANTIN Vistos. Deixo de acolher o parecer ministerial para 

designação de audiência preliminar (id. 12204726) ante a designação de 

inspeção judicial para o dia 30/05/2018 às 08h0min, com abertura nesta 

Vara Especializada, determino a suspensão do feito. INTIMO as partes, via 

DJE, desta decisão, bem como para, querendo, acompanharem o ato, nos 

termos do parágrafo único do art. 483 do CPC. Saliento que o pedido 

liminar será apreciado em conjunto com o auto lavrado em razão da 

diligência, após novo parecer ministerial. Cuiabá/MT, 8 de maio de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1028095-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILSON RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CAMPOS ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028095-24.2017.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MILSON RODRIGUES FERREIRA Parte Ré: RÉU: CLAUDIO CAMPOS 

ARAUJO Vistos. Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de 

liminar, proposta por MILSON RODRIGUES FERREIRA, contra CLAUDIO 

CAMPOS ARAÚJO, tendo por objeto o imóvel urbano localizado na Rua 

Ricardo Franco, nº 500, Centro Histórico de Cuiabá. Com a inicial vieram os 

documentos de Id. 9782268; 9782306; 9782398; 9782479; 9782547; 

9782592; 9782649; 9782692; 9782769; 9782864; 9782915; 9783048; 

9783130; 9783189; 9783252; 9783502; 9783588; 9783681; 9783711; 

9783834; 9783917; 9784118; 9784478; 9784506; 9784620; 9784815. A 

liminar foi deferida conforme Id. 10125609 e cumprida conforme Id. 

10950597. O réu ofertou sua contestação conforme Id. 11452976, em que 

impugnou a gratuidade da justiça concedida à parte autora, suscitando 

ainda preliminar de ausência de interesse de agir, por ausência de 

demonstração de posse. No mérito pugnou pela improcedência dos 

pedidos formulados na inicial, bem como formulou pedido de proteção 

possessória em seu favor, requerendo ainda indenização por perdas e 

danos. Com a contestação vieram os documentos de Id. 11452985 a 

11453111. O réu informou a interposição do recurso de agravos de 

instrumento 10004711-89.2018.8.11.0000, conforme Id. 11453971 a 

11453984. O autor ofertou sua impugnação conforme Id. 11771718. Foi 

acostado aos autos a decisão proferida no agravo de instrumento que 

negou provimento ao recurso, conforme id. 12261441. Os autos vieram 

conclusos. PRELIMINARES Havendo questão preliminar, passo a sua 

análise, nos termos do artigo 357, I do CPC. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA O réu impugnou a justiça gratuita concedida ao autor, sob o 

fundamento de que teria contratado advogado que já foi candidato a 

vereador, bem como por possuir um carro que possui valor R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais). Alega ainda que pelo fato de ser aposentado, e 

possui condições de abastecer seu veículo não faria jus ao benefício da 

gratuidade. Acerca da gratuidade judiciária, dispõe o CPC: 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. 

E ainda: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. § 1º Se superveniente à primeira manifestação 

da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, 

nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2º O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. § 4º A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. No 

caso dos autos, o réu não trouxe elementos probatórios suficientes a 

modificar a concessão da gratuidade judiciária, isto por que, o fato de ser 

assistido por advogado não impede o autor de ser beneficiado, nos termos 

do artigo 99, §4º do CPC. Também o fato de possui um veículo que teria o 

valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não o impede de ser 

beneficiário, visto que não se trata de veículo de alto valor financeiro, 

como quer fazer crer a parte ré. Ademais, o instituto da justiça gratuita tem 

o condão de impedir que parte tenha que prejudicar de maneira 

significativa o seu modo de vida para que possa arcar com a propositura e 

manutenção da respectiva ação perante o pode judiciário. Desta forma, 

ante a ausência de elementos suficientes a afastar a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como pela ausência 

de fatos que modifiquem o entendimento deste juízo, INDEFIRO, a 

impugnação à gratuidade da justiça formulado pelo réu. DO PEDIDO DE 

EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE O réu suscitou preliminar pela 

extinção do feito ante a ausência de interesse da parte autora, sob o 

fundamento que a parte autora não demonstrou o exercício da posse 

sobre o imóvel.. Ocorre que, apesar de suscitada em sede de preliminar, 

tal alegação se confunde com o mérito, e não se trata efetivamente de 

questão a ser analisada antes do mérito, tal como determina o caput do 

artigo 337 do CPC: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, 

alegar: No caso dos autos, pretende a parte analisar o mérito, qual seja 

declarar a inexistência de posse da autora, em sede de preliminar, o que é 

inadequado, pois a posse é o cerne da questão, pelo que REJEITO tal 

preliminar. SANEAMENTO Não havendo mais questões preliminares, passo 

ao saneamento do feito, nos termos do artigo 357, II do CPC. 1. Como se 

trata de oposição à ação possessória e posse é fato, bem como o ônus 

de comprová-la recai sobre o autor e sobre o réu por ter formulado o 

pedido contraposto de proteção possessória, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: b) a origem da POSSE do 

demandante e do demandado sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo 

de exercício; c) se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do 

suposto esbulho; d) quando e de que forma se deu o suposto esbulho 

alegado. e) a existência ou não de benfeitorias e quem as construiu; f) a 

existência de perdas e danos indenizáveis. 2. Para elucidar os pontos 

controvertidos acima, defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimentos pessoais. 3. Designo audiência de instrução para o dia 

13/08/2018 às 14h30min. 4. INTIME-SE as partes, para no prazo de 05 dias 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º 

do CPC, INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC. 5. Ressalto que cabe ao patrono das 

partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato processual, nos 

termos do artigo 455 do CPC. À SECRETARIA determino: 6. Decorrido o 

prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos. 7. INTIME-SE, pessoalmente a autora e réus para que 

compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Cuiabá, 7 de maio de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1028095-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILSON RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CAMPOS ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028095-24.2017.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MILSON RODRIGUES FERREIRA Parte Ré: RÉU: CLAUDIO CAMPOS 

ARAUJO Vistos. Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de 

liminar, proposta por MILSON RODRIGUES FERREIRA, contra CLAUDIO 

CAMPOS ARAÚJO, tendo por objeto o imóvel urbano localizado na Rua 

Ricardo Franco, nº 500, Centro Histórico de Cuiabá. Com a inicial vieram os 

documentos de Id. 9782268; 9782306; 9782398; 9782479; 9782547; 

9782592; 9782649; 9782692; 9782769; 9782864; 9782915; 9783048; 

9783130; 9783189; 9783252; 9783502; 9783588; 9783681; 9783711; 

9783834; 9783917; 9784118; 9784478; 9784506; 9784620; 9784815. A 

liminar foi deferida conforme Id. 10125609 e cumprida conforme Id. 

10950597. O réu ofertou sua contestação conforme Id. 11452976, em que 

impugnou a gratuidade da justiça concedida à parte autora, suscitando 

ainda preliminar de ausência de interesse de agir, por ausência de 

demonstração de posse. No mérito pugnou pela improcedência dos 

pedidos formulados na inicial, bem como formulou pedido de proteção 

possessória em seu favor, requerendo ainda indenização por perdas e 

danos. Com a contestação vieram os documentos de Id. 11452985 a 

11453111. O réu informou a interposição do recurso de agravos de 

instrumento 10004711-89.2018.8.11.0000, conforme Id. 11453971 a 

11453984. O autor ofertou sua impugnação conforme Id. 11771718. Foi 

acostado aos autos a decisão proferida no agravo de instrumento que 

negou provimento ao recurso, conforme id. 12261441. Os autos vieram 

conclusos. PRELIMINARES Havendo questão preliminar, passo a sua 

análise, nos termos do artigo 357, I do CPC. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA O réu impugnou a justiça gratuita concedida ao autor, sob o 

fundamento de que teria contratado advogado que já foi candidato a 

vereador, bem como por possuir um carro que possui valor R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais). Alega ainda que pelo fato de ser aposentado, e 

possui condições de abastecer seu veículo não faria jus ao benefício da 

gratuidade. Acerca da gratuidade judiciária, dispõe o CPC: 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. 

E ainda: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. § 1º Se superveniente à primeira manifestação 

da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, 

nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2º O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. § 4º A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. No 

caso dos autos, o réu não trouxe elementos probatórios suficientes a 

modificar a concessão da gratuidade judiciária, isto por que, o fato de ser 

assistido por advogado não impede o autor de ser beneficiado, nos termos 

do artigo 99, §4º do CPC. Também o fato de possui um veículo que teria o 

valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não o impede de ser 

beneficiário, visto que não se trata de veículo de alto valor financeiro, 

como quer fazer crer a parte ré. Ademais, o instituto da justiça gratuita tem 

o condão de impedir que parte tenha que prejudicar de maneira 

significativa o seu modo de vida para que possa arcar com a propositura e 

manutenção da respectiva ação perante o pode judiciário. Desta forma, 

ante a ausência de elementos suficientes a afastar a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como pela ausência 

de fatos que modifiquem o entendimento deste juízo, INDEFIRO, a 

impugnação à gratuidade da justiça formulado pelo réu. DO PEDIDO DE 

EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE O réu suscitou preliminar pela 

extinção do feito ante a ausência de interesse da parte autora, sob o 

fundamento que a parte autora não demonstrou o exercício da posse 

sobre o imóvel.. Ocorre que, apesar de suscitada em sede de preliminar, 

tal alegação se confunde com o mérito, e não se trata efetivamente de 

questão a ser analisada antes do mérito, tal como determina o caput do 

artigo 337 do CPC: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, 

alegar: No caso dos autos, pretende a parte analisar o mérito, qual seja 

declarar a inexistência de posse da autora, em sede de preliminar, o que é 

inadequado, pois a posse é o cerne da questão, pelo que REJEITO tal 

preliminar. SANEAMENTO Não havendo mais questões preliminares, passo 

ao saneamento do feito, nos termos do artigo 357, II do CPC. 1. Como se 

trata de oposição à ação possessória e posse é fato, bem como o ônus 

de comprová-la recai sobre o autor e sobre o réu por ter formulado o 

pedido contraposto de proteção possessória, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: b) a origem da POSSE do 

demandante e do demandado sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo 

de exercício; c) se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do 

suposto esbulho; d) quando e de que forma se deu o suposto esbulho 

alegado. e) a existência ou não de benfeitorias e quem as construiu; f) a 

existência de perdas e danos indenizáveis. 2. Para elucidar os pontos 

controvertidos acima, defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimentos pessoais. 3. Designo audiência de instrução para o dia 

13/08/2018 às 14h30min. 4. INTIME-SE as partes, para no prazo de 05 dias 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º 

do CPC, INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC. 5. Ressalto que cabe ao patrono das 

partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato processual, nos 

termos do artigo 455 do CPC. À SECRETARIA determino: 6. Decorrido o 

prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos. 7. INTIME-SE, pessoalmente a autora e réus para que 

compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Cuiabá, 7 de maio de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003478-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADJEMIR URBANO DA COSTA (AUTOR)

ARLINDA MIRANDA LEITE COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT0003301A (ADVOGADO)

BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO OAB - MT15833/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003478-63.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ADJEMIR URBANO DA COSTA, ARLINDA MIRANDA LEITE COSTA Parte 

Ré: RÉU: MURILO DOMINGOS Vistos. Trata-se de ação de manutenção de 

posse com pedido de liminar, proposta por ADJEMIR URBANO DA COSTA 

e ARLINDA MIRANDA LEITA DA COSTA, contra MUIRLO DOMINGOS, tendo 

por objeto o imóvel residencial urbano localizado na Rua Joao Bento, com 

565,44m² nesta comarca. Os autos foram distribuídos perante o plantão 

judiciário. Com a inicial vieram os documentos de Id. 11781584, 11781589. 

A liminar foi deferida conforme Id. 11781574. Encerrado o plantão, os 

autos foram redistribuídos a esta vara especializada. A autora juntou 

novamente as imagens apresentadas na exordial conforme Id. 11947642, 

11947680, 11947708. O réu informou a interposição do recurso de agravo 

de instrumento 1001994-39.2018.8.11.0041, conforme Id. 11969302, 

11969314, 11969331. O réu ofertou sua contestação com pedido 

contraposto e pedido liminar, conforme Id. 12073649, alegando que os 

autores não detém a posse mansa e pacífica do imóvel. Alegou o réu 

ainda, que foi ele que sofreu esbulho por parte dos autores, que estariam 

tentando legitimar uma ocupação irregular sobre o terreno que lhe 

pertence, requerendo liminar de reintegração de posse sobre o terreno. 

No pedido requereu o acolhimento de preliminar de extinção sem 

julgamento do mérito, pela ausência de requisitos essenciais para 

propositura de ação possessória. Requereu a improcedência dos pedidos, 

bem como formulou pedido contraposto de proteção possessória em seu 

favor, bem como a proibição de edificação no imóvel até o fim do litígio. 

Com a contestação vieram os documentos de Id. 12073812; 12073824; 
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12073859; 12073907. Foi juntado aos autos decisão que indeferiu a liminar 

no agravo de instrumento conforme Id. 12231625. Os autores ofertaram 

sua impugnação conforme Id. 12442859, juntando novas imagens 

conforme id. 12443722 e 12443738. Os autos vieram conclusos. 

PRELIMINARES Havendo questão preliminar, passo a sua análise, nos 

termos do artigo 357, I do CPC. DO PEDIDO DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO O réu requereu, no capítulo dos pedidos o 

acolhimento de preliminar e extinção do feito, sem resolução do mérito, 

mas na sua peça defensiva, não há qualquer menção aos motivos que 

levariam à extinção sem resolução do mérito. Alias, compulsando a inicial, 

verifica-se que os autores alegam exercício de posse sobre o lote, o que 

deverá ser analisado quando do julgamento do mérito do pedido. Desta 

feita, ante a ausência de causa de pedir de extinção do feito, sem 

resolução do mérito, INDEFIRO o pedido formulado pelo réu em sede de 

contestação. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DO RÉU O réu 

ainda formula pedido de concessão de liminar, para o fim de revogar a 

liminar outrora concedida em favor dos autores, e lhe conceda a 

reintegração de posse sobre o imóvel objeto do litígio. Ocorre que, a parte 

já manejou recurso de agravo de instrumento, que é maneira adequada de 

rever a decisão judicial imposta, tendo sido indeferido o seu pedido liminar, 

conforme Id. 12231625. Não trouxe aos autos também, qualquer elemento 

novo capaz de modificar o entendimento com relação à liminar concedida 

initio litis, não havendo assim, razões para modificação da decisão que 

concedeu a liminar, ao menos não neste momento. Desta forma, INDEFIRO 

o pedido de liminar formulado pelo réu, em sede de contestação, para 

reintegrá-lo na posse do imóvel. DO PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE 

CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS A parte ré ainda formulou pedido para 

determinar a proibição de edificação de benfeitorias, no decorrer da lide, 

até o julgamento do mérito. De fato, trata-se de medida que merece 

acolhimento, nos termos do artigo 77 do CPC: Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) VI - 

não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. A 

edificação de novas benfeitorias no imóvel, nesta fase processual, 

poderia acarretar uma situação vedada pela legislação processual 

vigente. Desta forma, defiro o pedido formulado pelo réu em sua 

contestação, e intimo os autores, por seus advogados, para que não 

realizem qualquer nova benfeitoria no imóvel até o julgamento desta lide. 

SANEAMENTO Não havendo mais questões preliminares, passo ao 

saneamento do feito, nos termos do artigo 357, II do CPC. 1. Como se trata 

de oposição à ação possessória e posse é fato, bem como o ônus de 

comprová-la recai sobre o autor e sobre o réu por ter formulado o pedido 

contraposto de proteção possessória, fixo os pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova: b) a origem da POSSE dos demandantes e do 

demandado sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; c) 

se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto esbulho; 

d) quando e de que forma se deu o suposto esbulho alegado. e) a 

existência ou não de benfeitorias e quem as construiu; 2. Para elucidar os 

pontos controvertidos acima, defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimentos pessoais. 3. Designo audiência de instrução para o dia 

05/08/2018 às 16h30min. 4. INTIME-SE as partes, para no prazo de 05 dias 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º 

do CPC, INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC. 5. Ressalto que cabe ao patrono das 

partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato processual, nos 

termos do artigo 455 do CPC. À SECRETARIA determino: 6. Decorrido o 

prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos. 7. INTIME-SE, pessoalmente a autora e réus para que 

compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Cuiabá, 7 de maio de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007758-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR ANDRIL BONI ZANOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - 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)

 

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

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

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

Petição do Perito de Id. 13087756, postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002100-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA RODRIGUES SOUZA (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)

 

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

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

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

Petição do Perito de Id. 13087855, postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011640-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI NORA 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)

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

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO HURTADO 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)

 

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

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

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

Petição de Id. 13085809 a Id. 13085828, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008036-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

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

Petição do Perito de Id. 13087977 , postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019732-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Id. 13088095, postulando o que entenderem de direito. Nada 

Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016182-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSOALDO SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca da Petição de Id. 13091269 a Id. 13091306, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019364-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE 

MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035398-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGO SALES (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)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11873001 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033169-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. P. L. (AUTOR)

CRISTIANE 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11170901 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033942-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

MAURICIA DAMASIO 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:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030743-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA MATOS (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11148492 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029234-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENE SIUFI (DEPRECANTE)

OLGA MARIA LEMOS SIUFI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO ROMANINI OAB - MS8215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEIXOTO DO ESPIRITO SANTO (DEPRECADO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 12624771 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032425-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE KELLEN DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11163523 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030586-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F V MOTA & CIA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO ARANTES PEREIRA OAB - MS11218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO MADEIRAS LTDA - ME (DEPRECADO)

ADEMAR DOS SANTOS (DEPRECADO)

OLIVETE FORCHEZATTO DOS SANTOS (DEPRECADO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 12550352 a Id. 12550487 – 

juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028666-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11119665 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035339-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDER GONCALVES 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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11874193 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031162-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (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)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012994-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESCOLAR BENJAMIN CONSTANT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO NASSIF NAJEM GALLETTE OAB - SP164955 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ANISIO FRAGA (DEPRECADO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 12598238 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036842-60.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE REGINA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11895107 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033920-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILA MARIA DE SOUSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11842568 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031062-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037704-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON GOMES 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035066-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VICENTE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 11867970 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006298-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANNY RAFAELLA DUARTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006298-89.2017.8.11.0041 AUTOR: 

GEANNY RAFAELLA DUARTE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intimem-se as partes para 

indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, certifique a Secretaria deste Juízo o decurso do 

prazo e voltem-me conclusos para saneamento e organização, sem 

prejuízo do julgamento antecipado. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001147-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (AUTOR)

SELMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001147-11.2018.8.11.0041; Valor causa: 
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R$ 60.433,77; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ANDRESSA CASTILHO GONCALVES, SELMA FERREIRA 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos. Defiro a dilação de 

prazo requerida, como medida de equacionamento e viabilização do 

cumprimento da medida liminar, mediante a prestação de serviços o mais 

adequados possíveis, devendo a parte ré comprovar documentalmente 

todas as alegações deduzidas, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de litigância de má-fé. Sem prejuízo de outros prazos que estiverem 

eventualmente em curso. Decorrido o prazo da dilação, certifique e 

conclusos. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de maio 

de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003780-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA FORTALEZA RUBIM PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003780-29.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

ROGERIA FORTALEZA RUBIM PEDROSO Parte Ré: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a requerida, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do petitório de id. 10728258. 

Após, faça-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá, 07 de 

maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018041-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY SEBASTIANA LEAL DE MOURA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY SOCZEK SAMPAIO WAGNER OAB - PR44689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH TEIXEIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018041-96.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

LUCY SEBASTIANA LEAL DE MOURA DEPRECADO: RUTH TEIXEIRA 

Vistos. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a 

alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do 

eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente 

deprecata a este Juízo. Certifique-se se custas judiciais e a diligência do 

oficial de justiça estão devidamente recolhidas. Caso negativo, intime-se o 

patrono da parte autora para proceder com o recolhimento das custas 

judiciais, apresentando nos autos o comprovante de pagamento, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva. A parte interessada 

p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Caso positivo, ou apresentado o documento nos termos 

acima, cumpra-se conforme deprecado e atingido a finalidade, devolva-se 

à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o 

cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à missiva ao Juízo deprecado independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004535-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA NUNES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004535-19.2018.8.11.0041 AUTOR: 

DAMIANA NUNES DA CRUZ REPRESENTANTE: ADAIR NERI DA CRUZ RÉU: 

AGEMED SAUDE S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação Cominatória de 

obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

DAMIANA NUNES DA CRUZ em face de AGEMED SAÚDE S/A. Deferida a 

tutela de urgência em regime de plantão (id. 11920699 pág. 01/03) e 

distribuída o presente feito a este Juízo, foi designada audiência de 

conciliação para o dia 15.05.2018, às 08:00 horas que seria realizada na 

sala 05 da Central de Conciliação. A ré compareceu nos autos, informando 

o falecimento da autora (id. 13014632 pág. 01), juntando cópia da certidão 

de óbito (id. 13014636 pág. 01), requerendo a suspensão do processo. 

Diante da informação do falecimento da requerida, determino a suspensão 

da tramitação do feito, com fulcro no artigo 313, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se a Defensoria Pública, para no prazo de 02 (dois) 

meses promover a habilitação do espólio sucessor e/o herdeiro, para que 

se manifeste sobre a presente ação (art. 313, §2º, II, do CPC). Por fim, dou 

por prejudicada a audiência de conciliação designada para o dia 

15.05.2018 às 08:00 horas. Comunique-se a Central de Conciliação e 

Mediação. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035440-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CX CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SUSSAI (RÉU)

TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA GASPARINI RODRIGUES OAB - SP268989 (ADVOGADO)

EDERSON FERNANDO RODRIGUES OAB - SP336730 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035440-41.2017.8.11.0041 AUTOR: CX 

CONSTRUCOES LTDA RÉU: TRADEINVEST INVESTIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO S.A, SEBASTIAO SUSSAI Vistos. Por ora, deixo de 

homologar o acordo firmado entre as partes (id. 12650095 pág. 01/04). 

Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das parcelas 

relacionadas as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Decorrido prazo, certifique-se e concluso. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028904-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028904-14.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: RAFAELA DIAS 

Vistos etc. Intime-se a executada RAFAELA DIAS, para no prazo de 10 

(dez) dias, regularizar a sua representação processual, trazendo aos 

autos instrumento de procuração e atos constitutivos para que possa ser 

avaliado e homologado o acordo entabulado (id. 12862196 pág. 01/03). 

Decorrido prazo, concluso. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 18 de 252



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008284-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008284-44.2018.8.11.0041: AUTOR: 

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI RÉU: 

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO Vistos. Verifico nos 

autos que a autora pretende a transferência do veículo, ou a devolução do 

valor recebido R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), danos materiais 

R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), lucros cessantes no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) e danos morais, contudo, foi atribuído a causa o 

valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais). Desta feita, intime-se a 

autora para emendar sua petição inicial, para retificar o valor da causa, 

deduzindo o valor correspondente a todos os pedidos, bem como atribuir 

valor a pretensão em relação aos danos morais, procedendo com o 

recolhimento das custas processuais complementares, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Às 

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

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006123-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TARTARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CROW DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS CUIABA LTDA (RÉU)

CELSO JOSE ROSSETTO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006123-61.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 99.124,63; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SERGIO TARTARI Parte Ré: 

RÉU: CROW DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS CUIABA LTDA, CELSO 

JOSE ROSSETTO Vistos. SERGIO TARTARI ajuizou a presente “AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE 

LIMINAR” em face de CROW DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PEÇAS 

CUIABÁ LTDA. e CELSO JOSÉ ROSSETTO, almejando, liminarmente, o 

despejo da primeira ré/locatária do imóvel objeto do contrato de locação 

havido entre eles, qual seja o salão comercial, com 275,00 m², contendo 

01 (um) escritório de alvenaria, 02 (dois) banheiros e 01 (uma) pia de 

cozinha, imóvel situado à Avenida Miguel Sutil, n. 14.417, bairro Jardim 

Ubatã, nesta Capital, em razão do inadimplemento dos aluguéis e demais 

encargos locatícios. É o breve relato. Decido. Trata-se de ação de despejo 

por falta de pagamento de aluguéis e encargos locatícios em que a parte 

autora propugna a concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada em caráter incidental. Acerca do despejo, os artigos 

5º, 9º e 37, da Lei n. 8.0245/1991, dispõem que: Art. 5º. Seja qual for o 

fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel 

é a de despejo. (...) Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita: (...) II - 

em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em 

decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...) Art. 

37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 

modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança 

locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) Parágrafo único. É vedada, sob pena 

de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo 

contrato de locação. O artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, por 

sua vez, estabelece que: 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: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). Nesse diapasão, à 

mingua da aferição dos requisitos previstos nos artigos 294 a 302 do 

Novo Código de Processo Civil, tem-se que a Lei n. 8.245/1991 

estabeleceu hipóteses em que há prefixação legal do direito à concessão 

de despejo liminar. Nesse sentido, os eminentes processualistas Daniel 

Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, in Novo Curso de 

Processo Civil - Volume 3 - Edição 2017, lecionam que: A interpretação 

que se mostra adequada do dispositivo em exame, então, deve ser aquela 

que toma os casos enumerados no preceito como hipóteses em que há 

prefixação legal da existência do direito à tutela provisória satisfativa. Vale 

dizer que, nos casos enumerados no texto legal em questão, a concessão 

da antecipação de tutela não se sujeita aos requisitos gerais do art. 300 

do CPC. Bastará ao interessado a demonstração da satisfação dos 

requisitos enunciados no art. 59, § 1.º, da LL, para que ele tenha direito à 

tutela provisória. Afora esses casos, porém, sempre será viável a 

concessão da tutela provisória “genérica”, cujos requisitos estão 

previstos nos arts. 300 e 311, do CPC – em todas as suas modalidades, 

seja a fundada em risco de prejuízo, seja a baseada em abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório, seja ainda aquela baseada 

nos demais casos de pedido evidente –, desde que o interessado 

demonstre a satisfação dos pressupostos respectivos. No caso, restou 

demonstrado pelos documentos carreados aos autos, a existência da 

relação locatícia, a sua celebração por escrito com prazo inferior a 30 

(trinta) meses, a sua vigência atual por prazo determinado, sobretudo o 

inadimplemento dos aluguéis e demais encargos locatícios, estes através 

dos documentos que instruíram a petição inicial. Assim, conclui-se que, ao 

manter-se no imóvel sem pagar os aluguéis e demais encargos da 

locação, a primeira ré/locatária violou o direito da parte autora/locadora 

previsto no artigo 9º, incisos II e III, da Lei n. 8.245/1991, o que viabiliza a 

pretensão desta em recuperar liminarmente o imóvel locado, nos termos do 

artigo 59, § 1º, inciso IX, do citado diploma legal. Desta feita, DEFIRO, 

liminarmente, a ordem de desocupação pela parte ré/locatária do salão 

comercial, com 275,00 m², contendo 01 (um) escritório de alvenaria, 02 

(dois) banheiros e 01 (uma) pia de cozinha, imóvel situado à Avenida 

Miguel Sutil, n. 14.417, bairro Jardim Ubatã, nesta Capital, objeto do 

contrato de locação que instrui a presente ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de despejo coercitivo. Condiciono a expedição do mandado 

de despejo e o seu cumprimento à prestação de caução pela parte 

autora/locadora no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (LLI, 59, 

§ 1º), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. 

Assim, após a prestação da caução, expeça-se o competente mandado 

de despejo. Faculto à parte ré/locatária a purgação da mora, nos termos 

dos artigos 59, § 3º, e 62, inciso II, alíneas “a” a “d”, da Lei n. 8.245/1991, 

ou seja, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do 

imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que 

contemple a totalidade dos valores devidos, a saber, os aluguéis e 

acessórios da locação que estiverem vencidos até a data da sua 

efetivação; as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; os 

juros de mora; as custas e os honorários do advogado da parte 

autora/locadora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante 

devido, se do contrato não constar disposição diversa. Designo audiência 

de conciliação para o dia 10/07/2018, às 08:30 horas, que será realizada 

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

Capital. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e 

intime-se a parte ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no artigo 334, caput, 

do NCPC. 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 

artigo 334, § 8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 19 de 252



negociar e transigir, conforme dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não 

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

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

artigo 335, inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Apresentação a contestação, a parte autora deverá ser intimada para 

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

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de maio de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em 

substituição

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002848-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (AUTOR)

ITAMAR DA COSTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LUIZA BARBOSA TRIGUEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002848-07.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 19.500,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE MÓVEL]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA DE LOURDES RIBEIRO, ITAMAR 

DA COSTA RIBEIRO Parte Ré: RÉU: SILVIA LUIZA BARBOSA TRIGUEIRO 

Vistos. MARIA DE LOURDES RIBEIRO e ITAMAR DA COSTA RIBEIRO 

ajuizou a presente “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE 

ALUGUEL E ENCARGOS C/C PEDIDO LIMINAR” em face de SILVIA LUIZA 

BARBOSA TRIGUEIRO, almejando, liminarmente, o despejo da ré/locatária 

do imóvel objeto do contrato de locação havido entre eles, qual seja, o 

situado na Rua São João, quadra 01, casa A-2, Jardim Palmeiras, nesta 

Capital, em razão do inadimplemento dos aluguéis e demais encargos 

locatícios. É o breve relato. Decido. Trata-se de ação de despejo por falta 

de pagamento de aluguéis e encargos locatícios em que a parte autora 

propugna a concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada em caráter incidental. Acerca do despejo, os artigos 5º, 9º, 37 

e 47, da Lei n. 8.0245/1991, dispõem que: Art. 5º. Seja qual for o 

fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel 

é a de despejo. (...) Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita: (...) II - 

em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em 

decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...) Art. 

37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 

modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança 

locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) Parágrafo único. É vedada, sob pena 

de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo 

contrato de locação. Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito 

e com o prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a 

locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente 

podendo ser retomado o imóvel: I - Nos casos do art. 9º; (...) O artigo 59, § 

1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, por sua vez, estabelece que: 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: (...) IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). 

Nesse diapasão, à mingua das disposições legais e da aferição dos 

requisitos previstos nos artigos 294 a 302 do Novo Código de Processo 

Civil, tem-se que a Lei n. 8.245/1991 estabeleceu hipóteses em que há 

prefixação legal do direito à concessão de despejo liminar. Nesse sentido, 

os eminentes processualistas Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz 

Guilherme Marinoni, in Novo Curso de Processo Civil - Volume 3 - Edição 

2017, lecionam que: A interpretação que se mostra adequada do 

dispositivo em exame, então, deve ser aquela que toma os casos 

enumerados no preceito como hipóteses em que há prefixação legal da 

existência do direito à tutela provisória satisfativa. Vale dizer que, nos 

casos enumerados no texto legal em questão, a concessão da 

antecipação de tutela não se sujeita aos requisitos gerais do art. 300 do 

CPC. Bastará ao interessado a demonstração da satisfação dos requisitos 

enunciados no art. 59, § 1.º, da LL, para que ele tenha direito à tutela 

provisória. Afora esses casos, porém, sempre será viável a concessão 

da tutela provisória “genérica”, cujos requisitos estão previstos nos arts. 

300 e 311, do CPC – em todas as suas modalidades, seja a fundada em 

risco de prejuízo, seja a baseada em abuso do direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório, seja ainda aquela baseada nos demais 

casos de pedido evidente –, desde que o interessado demonstre a 

satisfação dos pressupostos respectivos. No caso, restou demonstrado 

pelos documentos carreados aos autos, a propriedade da parte autora 

sobre o imóvel objeto da locação, a existência da relação locatícia, a sua 

celebração verbal, o inadimplemento dos aluguéis e demais encargos 

locatícios, estes através dos documentos que instruíram a petição inicial. 

Assim, conclui-se que, ao manter-se no imóvel sem pagar os aluguéis e 

demais encargos da locação em atraso, a parte ré/locatária violou o direito 

da parte autora/locadora previsto nos artigos 47, inciso I, e 9º, incisos II e 

III, da Lei n. 8.245/1991, o que viabiliza a pretensão desta em recuperar 

liminarmente o imóvel locado, nos termos do artigo 59, § 1º, inciso IX, do 

citado diploma legal. Desta feita, DEFIRO, liminarmente, a rodem de 

desocupação pela parte ré/locatária do imóvel situado na Rua São João, 

quadra 01, casa A-2, Jardim Palmeiras, nesta Capital, objeto do contrato 

de locação que instrui a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de despejo coercitivo. Condiciono a expedição do mandado de 

despejo e o seu cumprimento à prestação de caução pela parte 

autora/locadora no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (LLI, 59, 

§ 1º), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. 

Assim, após a prestação da caução, expeça-se o competente mandado 

de despejo. Faculto à parte ré/locatária a purgação da mora, nos termos 

dos artigos 59, § 3º, e 62, inciso II, alíneas “a” a “d”, da Lei n. 8.245/1991, 

ou seja, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do 

imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que 

contemple a totalidade dos valores devidos, a saber, os aluguéis e 

acessórios da locação que estiverem vencidos até a data da sua 

efetivação; as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; os 

juros de mora; as custas e os honorários do advogado da parte 

autora/locadora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante 

devido, se do contrato não constar disposição diversa. Designo audiência 

de conciliação para o dia 10/07/2018, às 09:00 horas, que será realizada 

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

Capital. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e 

intime-se a parte ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no artigo 334, caput, 

do NCPC. 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 

artigo 334, § 8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não 

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

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

artigo 335, inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Apresentação a contestação, a parte autora deverá ser intimada para 

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

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de maio de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em 

substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011149-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011149-40.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. AGRO BOI COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EPP ajuizou a presente “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação à ré da obrigação 

consubstanciada na abstenção de corte/manutenção do fornecimento de 

energia elétrica, na abstenção de inscrição/manutenção do seu nome em 

cadastros restritivos de crédito, na abstenção de cobrança dos valores 

devidos, até o final da presente demanda, relativamente à UC – Unidade 

Consumidora n. 6/2133118-6, instalada em seu estabelecimento comercial. 

É o breve relato. Decido. Com relação ao pedido liminar de concessão de 

tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

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

sede de cognição sumária a alegada abusividade consubstanciada na 

demora para apreciação do seu pedido de redução da demanda 

contratada, mormente pelo fato do artigo 63, § 5º, da Resolução Normativa 

n. 414/2010 da ANEEL, prever que a distribuidora deve atender tais 

solicitações desde que efetuadas por escrito e com antecedência mínima 

de 90 (noventa) dias. No caso, a solicitação de redução de demanda foi 

realizada em 23/1/2018 e quando ajuizada a ação a sua operacionalização 

estava condicionada apenas ao pagamento de faturas em aberto, cuja 

exigibilidade está prevista no artigo 128 da citada Resolução Normativa n. 

414/2010 da ANEEL. Ademais, o corte de energia decorrente das contas 

de março e abril demonstra-se contemporâneo, tendo havido a regular 

notificação prévia de suspensão do fornecimento (REN 414/2010 ANEEL, 

172, § 2º, e 173, I, “b”). Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca 

diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar 

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

dano que a parte autora vier a sofrer em decorrência de conduta da parte 

ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita será 

resolvido em perdas e danos. Assim, não preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada não comporta 

deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

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

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

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

10/07/2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

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

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

334, § 10). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de maio 

de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010264-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DOURADO BOA SORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONICIO DOS REIS SALES OAB - MT5896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GERALDO DE MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010264-26.2018.8.11.0041 AUTOR: 

MOACIR DOURADO BOA SORTE RÉU: MILTON GERALDO DE 

MAGALHAES Vistos e etc. MOACIR DOURADO BOA SORTE, devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe ingressou com a presente Ação 

Declaratória Obrigação de Não Fazer Cumulada Com Danos Morais, 

distribuída neste Juízo no dia 18.04.2018. Não obstante, ao analisar a 

exordial, este magistrado verificou que foi distribuída perante a 6ª Vara 

Cível da Capital no dia 05.06.2017, ação idêntica, cuja a petição inicial foi 

indeferida dando ensejo a extinção do feito se resolução do mérito. Pois 

bem, o art. 286, II do Código de Processo Civil dispõe, in verbis: Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - 

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

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

sejam parcialmente alterados os réus da demanda;(grifo nosso) Ademais, 

no caso tela, há identidade entre o fato discutido, bem como os mesmos 

autores. Desta feita, em observância ao que dispõe o artigo 286, inciso II, 

do CPC, determino a redistribuição da presente ação ao Juízo da 6ª Vara 

Cível desta Comarca, por ser o competente para o processamento do 

presente feito. Redistribua-se. Às providências. Intimem-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

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

Processo Número: 1012006-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH REGINA RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

E. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO)

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

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012006-86.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EVERTON FERREIRA SAMPAIO, 

SARAH REGINA RODRIGUES FERREIRA Parte Ré: Vistos. Trata-se de 

Pedido de Alvará Judicial em decorrência de sucessão causa mortis, 

distribuída para esta Terceira Vara Cível. É o relato do necessário. Decido. 

Este procedimento voluntário foi ajuizado pelo filho menor do falecido, 

representado por sua genitora, objetivando a rescisão do contrato de 

trabalho do seu pai junto a empresa em que trabalhava, levantamento dos 

valores deixados a título de FGTS e PIS/PASEP perante a Caixa Econômica 
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Federal, bem como o recebimento de seguro de vida em grupo. Portanto, 

este feito deverá ser redistribuído a uma das Varas Especializadas em 

Família e Sucessões desta Comarca, as quais têm competência para 

processar e julgar questões desta natureza. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEIXADOS PELO FALECIDO - DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO 

PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE 

DOS ATOS DECISÓRIOS. - A matéria jurídica subjacente ao procedimento 

de alvará judicial, fundado na Lei 6.858/80, se refere ao Direito das 

Sucessões (Livro V, do Código Civil) e, pois, se encontra circunscrita à 

competência especializada da Vara de Sucessões e Ausência. - O Juízo 

Cível é absolutamente incompetente para conhecer e julgar o pedido de 

alvará judicial para resgate de valores deixados pelo de cujus, nos casos 

disciplinados pela Lei 6.858/80. - Declarada a incompetência absoluta, 

deve ser reconhecida a nulidade dos atos decisórios e determinada a 

remessa dos autos ao Juízo competente, nos termos do § 2º, do artigo 

113, do CPC/73. (TJMG, AI 10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. 

Ana Paula Caixeta, j. 4/8/2015, p. 7/8/2015). Nesse diapasão, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento e julgamento do Pedido de 

Alvará decorrente de sucessão causa mortis. Desta feita, DECLINO, de 

ofício, o processamento e julgamento do presente feito a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Capital, nos termos dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às 

providências. Redistribua-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de maio 

de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005495-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MACORIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 13109058 e 

13109059, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007117-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 13109164 e 

13109165, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031799-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FAVARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005727-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLAN FERREIRA LIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de Id. 12397348 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023125-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOQUEBEDE BELIDO SOUZA OAB - 946.091.281-87 (REPRESENTANTE)

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (RÉU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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 AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035630-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032401-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009589-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos 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: 1021855-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE MELO ALVES (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)

 

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: 1026739-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DE CARLI (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)

 

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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006826-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

A. S. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. A. L. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027863-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON NONNEMAKER RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1020757-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI ROBERTO ALVES DUENAS JUNIOR (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)

 

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: 1024941-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SALES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1021367-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMIR OLIVEIRA FALCAO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007665-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELA MACEDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014029-39.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO (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)

 

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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008485-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (RÉU)

DANIELA FRATA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça , no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019261-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONI MICHAEL AMARO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1010272-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA JANETI CAMPOS (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)

 

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: 1014910-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ORLANDO JORGE DA PENHA (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009497-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTUDIO BETA MOBILIARIO URBANO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA MARREIROS DA SILVA OAB - SP380017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014915-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANY APARECIDA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025723-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HADIME VASCONCELOS YAMASSAKI (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031504-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARK DA CRUZ FERREIRA (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006826-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT CORP. (REQUERENTE)

ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006826-89.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS 

(193)/[LIMINAR, PROVAS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MICROSOFT CORP., ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. Parte 

Ré: REQUERIDO: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 

Cuida-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ajuizada 

por MICROSOFT CORPORATION E ADOBE SYSTENS INCORPORATED em 

face de TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA. Alegam as 

requerentes que têm a suspeita de que a requerida possui número 

insuficiente de licenças de uso dos programas que estão efetivamente 

instalados em seus parques informáticos. Deste modo, requerem em sede 

de tutela de urgência, sem a prévia oitiva da parte contrária: a produção 

de prova pericial a fim de verificar a existência de irregularidades; seja 

expedido o respectivo mandado de vistoria e constatação; sejam as 

requeridas ordenadas a apresentem os contratos de licença e/ou notas 

fiscais dos softwares de propriedade intelectual da requerente. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece acolhimento. Isso porque, as 

autoras demonstraram a sua propriedade sobre os direitos intelectuais 

dos programas de computador cuja utilização busca averiguar. Sobre os 

produtos dispõe o art. 13, da Lei n. 9.609/98: “A ação penal e as 

diligências preliminares de busca e apreensão, nos casos de violação de 

direito de autor de programa de computador, serão precedidas de vistoria, 

podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou 

comercializadas com violação de direito de autor, suas versões e 

derivações, em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, 

mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando”. O perigo de 

dano exsurge da sua natureza digital, pois os rastros deixados pela 

utilização do software podem ser facilmente destruídos pela requerida, 

razão que justifica o segredo de justiça até a efetiva realização da 

vistoria. Ademais, o procedimento da produção antecipada de provas 

encontra-se regulado pelos art. 381 a 383, do CPC, e dispõem que será 

admitida quando, dentre outras hipóteses “haja fundado receio de que 

venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos 

na pendência da ação”. Nesse cenário, entendo cabível o deferimento dos 

pedidos para que se proceda à vistoria sem a oitiva da parte adversa, sob 

pena de tornar inócuas as previsões de medidas para a proteção da 

propriedade intelectual constantes em nosso ordenamento jurídico. Nesse 

sentido, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO 

AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE COMPUTADOR 

(SOFTWARE). CONTRAFAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. MEIO. DEFESA DO 

USUÁRIO. LIMITES. MEDIDA CAUTELAR DE VISTORIA. REPETIÇÃO. 

CONDIÇÕES. [...] 3. O pleno exercício da faculdade contida no art. 13 da 

Lei nº 9.609/98 pressupõe a existência de um meio efetivo e eficaz de 

fiscalização, tendo a norma eleito como medida adequada para esse fim a 

vistoria prévia, cuja natureza é claramente preparatória e preventiva, de 

modo a viabilizar a confirmação de suspeitas de violação de direito autoral. 

4. Não se pode impor como requisito para utilização dessa medida a prova 

pré-constituída do dano, ou seja, certeza quanto à contrafação, sob pena 

de subverter o escopo fiscalizador da regra, tornando-a absolutamente 

inócua. [...] Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 

1278940/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 04/09/2012, DJe 13/09/2012 - grifo nosso). Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 e 381 a 383, todos do CPC/2015, DEFIRO a fim de que seja 

realizada vistoria nos computadores e em disquetes, bem como em 

materiais outros capazes de armazenar cópias de programas de 

computador, os quais estão instalados no endereço indicado na exordial, 

para averiguar a existência de softwares das requerentes, número de 

cópias e forma de instalação e uso (rede e outros). Nomeia-se perito 

vistoriador o senhor RODRIGO OGIWARA SILVEIRA, bacharel em sistemas 

de informação com ênfase em análise, telefone comercial (65) 3627-1713 

/999965-6586, e-mail: rodrigo.ogiwara@hotmail.com, estabelecido na Av 

Aclimação, 608 Apto 1401 Torre 2, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT. 

Com urgência, por fax/telefone/e-mail, intime-se o perito acerca do 

encargo que lhe foi atribuído, cientificando-o de que deverá, em 5 (cinco 

dias), apresentar proposta de honorários, salientando que se trata de 

processo urgente e que tramita em segredo de justiça. Encaminhe-se-lhe 

cópia desta decisão. Informada a proposta de honorários, intimem-se as 

requerentes para, em 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da verba 

honorária. Comprovado o depósito, agende-se com o perito, por 

telefone/correio eletrônico, dia e horário para realização da vistoria, 

observando a urgência da medida. Informe-se ao perito que deverá 

comparecer ao Fórum para se deslocar aos estabelecimentos da 

requerida acompanhado de oficial de justiça. Feito o agendamento da 

perícia, dê-se ciência às requerentes, por telefone/fax/correio eletrônico, 

e remeta-se à Central de Mandados mandado de vistoria, para que um 

oficial de justiça acompanhe o perito e realize os atos necessários à 

execução da medida, inclusive com força policial e arrombamento, se 

necessário. Deverá constar do mandado que, após o perito efetuar a 

vistoria dos equipamentos, a requerida deverá ser citada para, em 5 

(cinco) dias, querendo, apresentar resposta, quesitos e indicar assistente 

técnico. O perito deverá entregar o laudo pericial em 30 (trinta) dias após a 

realização da vistoria, respondendo a eventuais quesitos formulados pela 

requerida. Juntado o laudo, intime-se a parte para manifestação, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando pelas requerentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007311-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA BENEDITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007311-89.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VITORIA BENEDITA DE LIMA Parte 

Ré: REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por VITÓRIA BENEDITA DE LIMA em face 

de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. Alega a parte contratou junto a 

empresa demandada a prestação de serviços de ensino superior cujo 

valor das parcelas mensais era de R$1.225,50 (mil duzentos e vinte e 

cinco reais e cinquenta centavos). Conta que o ingresso se deu na data 

de 04/07/2016, contudo a autora optou pela desistência do curso em 

26/07/2016, encerrando suas obrigações em relação ao contratado. 

Ocorre que a requerida não deu quitação ao contrato e inscreveu o nome 

da requerente no Serasa. Por esta razão, postula pela concessão da 

tutela antecipada, de modo a determinar que a Requerida retire seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito. É o breve relato. Fundamento e decido. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela de urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar não merece acolhimento. Na espécie, não restou demonstrado de 

forma satisfatória a probabilidade do direito invocado em favor da parte 

autora. Verifica-se no caso em tela que a autora apresentou o contrato de 

prestação de serviços educacionais (Id. 12369295) e o seu aditamento (Id. 
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12369264), sendo que neste último há a previsão de que caso o 

contratante abandone as atividades educacionais deverá pagar o valor 

devido à contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

rescisão (cláusula 4ª), sem, contudo, apresentar o pagamento do débito. 

Sobre o tema, é cediço que cabe ao devedor fazer prova do 

adimplemento, sendo imprescindível a apresentação do mesmo para a 

demonstração do bom direito. Nesse contexto, nesse momento 

processual, próprio de cognição não exauriente, prévio ao contraditório, 

tenho, nessa análise primária, que não estão presentes os requisitos para 

a concessão da medida pleiteada, notadamente em se considerando que a 

decisão estaria lastreada tão somente em informações unilaterais, 

desprovidas inclusive de prova segura da inadimplência. Assim, ausente 

os requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, por 

ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 10/07/2018, às 11h – Sala: 

Conciliação 05, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC. Ante a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como 

aliado a sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 09 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003841-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIEMA MARIA CARDOSO (AUTOR)

LUPERCIO CACERES DE ASSIS (AUTOR)

ANTONIO SAUL CARDOSO (AUTOR)

AILTON OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

RONALDO MARTINS DA SILVA (AUTOR)

MADELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

MARIA FELICIDADE DE ALMEIDA (AUTOR)

ELICIO FORTES (AUTOR)

JULIANA GRISOSTIMO DE OLIVEIRA (AUTOR)

VANILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR)

ANTONIO DA TRINDADE DE FREITAS (AUTOR)

EDNA CESPEDES PEDRAZA (AUTOR)

CARMELINA DA SILVA CORDEIRO (AUTOR)

DOMINGAS NATALINA BISPO (AUTOR)

WALDEMAR CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003841-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 12974915 e prorrogo o prazo em mais 15 (quinze) dias para o 

cumprimento da determinação de ID 12561800. Decorrido o prazo, 

certifique-se e concluso. Cuiabá, 08 de maio de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018190-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RAIMUNDA DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR)

MARIA BENEDITA DE CARVALHO (AUTOR)

BENEDITO CANDELARIO DA SILVA (AUTOR)

ODETE DA SILVA (AUTOR)

ARACY MARCOLINA DA SILVA CRUZ (AUTOR)

CANISIO MAZZARELLO DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR)

ELINEI PAES RODRIGUES UENO (AUTOR)

VERA LUCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018190-92.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 12606485 e prorrogo o prazo em mais 10 (dez) dias para o 

cumprimento da determinação de ID 12237869. Decorrido o prazo, 

certifique-se e concluso. Cuiabá, 08 de maio de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034948-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GUIMARAES LIBERAL DE LIRA (AUTOR)

LEONARDO FERREIRA DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ALMEIDA DE GODOY OAB - PE26716 (ADVOGADO)

ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JUNIOR OAB - PE17188 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034948-49.2017.8.11.0041 Vistos. 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, 

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 
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controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). No mesmo prazo deverá a ré manifestar sobre a petição de ID 

12083071. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1037823-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

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

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037823-89.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

emenda a inicial requerida sob o ID 12779793. Cumpra-se integralmente a 

decisão de ID 11330050, colhendo parecer do Ministério Publico. Após, 

concluso. Cuiabá, 09 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004933-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004933-63.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a ré Zurc não foi citada, defiro a emenda a inicial 

requerida. Assim, inclua no polo passivo da presente ação os sócios da 

empresa ré (art.134, §2), em seguida cite-os nos termos da decisão de ID 

12133941. Quanto ao pedido de bloqueio, este já foi analisado frente a 

empresa ré Zurc, sendo prudente aguardar a formação do contraditório 

para que o mesmo atinja os bens das pessoas físicas dos sócios das rés, 

pois estes não integraram o polo do contrato entabulado entre as partes e 

descumprido pela ré Zurc. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 09 

de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006400-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PIRES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006400-77.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O 

documento utilizado pelo autor para comprovar a sua hipossuficiente não 

se mostra idôneo para tanto. O autor se qualifica como Produtor Rural, 

informando que reside um endereço em um bairro nobre da capital, 

contudo, ao atender a determinação de emenda a inicial para comprovar 

que faz jus os benefícios da justiça gratuita, o mesmo informa que é 

aposentado pelo INSS. Posto isto, intime-se o autor para que em 15 

(quinze) dias, emende a inicial e colacione cópia dos 03 (três) ultimas 

declarações de imposto de renda e/ou 03 (três) últimos extratos 

bancários, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Consigno que o rigor para a concessão do referido beneficio não 

configura obstrução ao acesso a justiça, pois a natureza da demanda 

permite o autor postular junto aos Juizados Especiais Cíveis, que são mais 

céleres e dispensam o recolhimento de custas. Nos termos do art. 292, II, 

V e §3°, corrijo o valor da causa, adequando-o ao beneficio econômico 

buscado pelo autor de R$21.599,92 (vinte e um mil quinhentos e noventa e 

nove reais e noventa e dois centavos). Cumpra-se. Cuiabá, 09 de maio de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005858-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE LIZ PELLEGRIM SANCHEZ LERMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MARCIO PESSOTTO ALVES SIQUEIRA OAB - SP228542 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005858-93.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 12246394 e, consequentemente, suspendo a tramitação do 

feito por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo deverá o autor dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de nova intimação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021138-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN MATHAEUS BORBA DE PAIVA 04060916170 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021138-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O pedido 

de ID 11899492 é datado de 23/02/2018, e até o presente momento, 

passado mais de 02 (dois) meses o autor não apresentou os documentos 

requeridos no despacho de ID 11495979. A par disso, concedo o prazo 

improrrogável de em 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação de 

ID 11495979. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá, 08 de 

maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003677-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. SERVICE AUTO POSTO, CONVENIENCIA E ACESSORIOS PARA AUTOS 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003677-85.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

certidão de ID 12454359, o réu foi citado em 28/03/2018, já o pedido de 

aditamento da inicial foi protocolado em 04/04/2018. Assim, nos termos do 

art.329, II do CPC, intime-se o réu para que se manifeste sobre o pedido de 

ID 12530314. Após, concluso para deliberação. Cuiabá, 09 de maio de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011066-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELLA PIETRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011066-24.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 
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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). Deverá o autor ainda, informar o endereço eletrônico da 

parte ré, e o seu interesse na audiência de conciliação. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010190-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDE DO NASCIMENTO 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010190-69.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, apresentando 

cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá, 

09 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012090-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JULIO DE SOUZA MAGALHAES (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012090-87.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias , adequar sua inicial à nova sistemática processual 

em vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de maio 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010197-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010197-61.2018.8.11.0041 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 CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá, apresentar cópia de prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010913-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY KENNED DA CRUZ ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010913-88.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, apresentando 

cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá, 09 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010130-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA FERREIRA MENDES (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010130-96.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, indicando o 

correto endereçamento, tendo em vista que a peça foi direcionada para o 

município de Nobres-MT, bem como, expor e requerer o que de direito, sob 

pena de indeferimento. Cuiabá, 09 de maio de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009707-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJOZ NERES 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009707-39.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/07/2018 às 08:45 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 
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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, 08 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010696-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETTI JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010696-45.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, e apresentar cópia 

de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT, 09 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010094-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010094-54.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, apresentando 

cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá, 09 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006334-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILLA CRISTINA PEREIRA SALUSTIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA OAB - MT17014/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MACHADO & FERNANDES MACHADO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006334-97.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 03/07/2018 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, 27 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000680-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PAWLOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios 

fundamentos. Prestei as informações solicitadas através do Oficio n. 

028/2018/GAB. Encaminhe-se à Relatora. Aguarde-se o decurso do prazo 

para a defesa. Defiro a juntada de procuração com a contestação. Cuiabá, 

9 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007072-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO DE AMORIM RONDON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007072-85.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 03/07/2018 às 12:00 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 
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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 março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038435-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038435-27.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA em sede 

de TUTELA ANTECEDENTE, proposta por Margarida Nunes de Souza 

contra a Energisa - Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, ambas 

qualificadas nos autos. Relata a autora que é titular da Unidade 

Consumidora n. 6/218572-5 e que em 18/12/2017 foi surpreendida com a 

interrupção de sua energia elétrica, ao argumento que estavam em atraso 

com quase R$8.000,00 (oito mil reais) a titulo de faturas, contudo, defende 

que seu consumo mensal sempre foi de R$100,00. Para corroborar com 

suas informações, narra que já teve revista as faturas de Set/2010 a 

Nov/2010 da unidade consumidora 2275724 (diversa desta) perante o 1° 

Juizado Cível. Aduz que não foi notificada do referido corte, nem mesmo 

da inserção do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, e que buscou 

a ré para solucionar o imbróglio de forma administrativa, todavia, sem 

sucesso. A par disso, postula a concessão de tutela antecipada de 

urgência, a fim de determinar que à ré reestabeleça o seu fornecimento de 

energia elétrica, e retire seu nome nos órgão de proteção ao crédito. A 

inicial veio acompanhada de diversos documentos, sendo determinada a 

sua emenda (id 11278624) A autora emendou a inicial (ID 11496636). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Recebo a emenda a inicial 

requerida e consequentemente DEFIRO os benefícios da justiça gratuita a 

autora. A tutela almejada pela autora passou a ser regulada pelo art. 294 

do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada, de 

acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à concessão da 

tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

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

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

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

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

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

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

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

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. 312 e 313.) Não há nos autos elementos de convicção suficiente e que 

comprovem a probabilidade do alegado direito da autora, tampouco o 

perigo da demora. A fatura do mês 10/2017 acostada sob o ID 11230956, 

mostra que os últimos consumos da autora entre agosto de 2016 a 

setembro 2017, girou em torno de R$296,00 ~ R$ 600,0. ou seja , nunca 

teve um fatura média mensal de R$100,00 como narrado na inicial. 

Ademais, como se vê da referida fatura, esta é devedora contumaz dos 

serviços prestados pela ré, com diversas faturas pendente de pagamento. 

Quanto a alegada reclamação proposta junto ao Juizado Civil, essa faz 

referência a outra unidade consumidora, não havendo nesse fato 

elemento de convicção suficiente para o deferimento do pedido 

antecipatório. Assim, não havendo nos autos elementos suficientes que 

comprovam os requisitos autorizadores, o indeferimento do pedido liminar 

é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO 

DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 

ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não 

restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da 

mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado 

útil do processo, como bem consignado na decisão agravada. (AI 

154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 

03/07/2017) Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para 

o dia 09/07/2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 12 de março de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016743-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. (REQUERENTE)

L. E. G. D. (REQUERENTE)

B. E. G. D. (REQUERENTE)

B. A. S. D. S. (REQUERENTE)

P. Y. S. S. (REQUERENTE)

A. N. S. D. S. (REQUERENTE)

M. H. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BEZERRA BENEVIDES RAMOS OAB - MT13350/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016743-69.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda e 

inicial requerida. Não há pedido liminar a ser apreciado. Designo audiência 

de conciliação para o dia 09/07/2018 às 08:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 
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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, 13 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021138-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN MATHAEUS BORBA DE PAIVA 04060916170 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021138-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O pedido 

de ID 11899492 é datado de 23/02/2018, e até o presente momento, 

passado mais de 02 (dois) meses o autor não apresentou os documentos 

requeridos no despacho de ID 11495979. A par disso, concedo o prazo 

improrrogável de em 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação de 

ID 11495979. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá, 08 de 

maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004240-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004240-79.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 08:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(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, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008569-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RECHIA GUAREZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008569-37.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial e apresente cópia 

integral da Notificação Judicial n°328/2006, bem como do Decreto de 

Desapropriação n°115904/2017. No mesmo prazo, o autor deverá informar 

o endereço eletrônico das partes e o seu interesse na designação de 

audiência de conciliação. O não cumprimento das determinações acima 

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

paragrafo único do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. 

Cuiabá, 09 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020677-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR PINTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020677-35.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR "INAUDITA 

ALTERA PARTS" proposta por BRUNO CESAR PINTO PEREIRA contra 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. , ambos qualificados na inicial. 

A inicial veio instruída com diversos documentos. O pedido de justiça 

gratuita foi indeferido (ID 8839176). Intimado para recolhimento das custas 

iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu 

ao chamado judicial. (ID 12524211 ). A parte informou a interposição de 

agravo de instrumento, no entanto, intimada para informar se o distribuiu 

no TJMT, bem como o seu numero, permaneceu inerte. Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Em consulta no sitio 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não foi localizado o 

Agravo de Instrumento informado pelo autor e não há pedido de 

informações. O autor, devidamente intimado, deixou de recolher as custas 

judiciais. Diante da ausência de recolhimento das custas e da não 

comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de maio de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BROTTO JUNIOR (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)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

9 de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010205-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SYLLAS DE LIMA (EXECUTADO)

ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 9 de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000049-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BRANDAO (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 9 

de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009704-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILSON LUIZ CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 9 de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação 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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar-se 

sobre a petição de ID 12849115, no prazo de 05 (cinco) dias. 9 de maio de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026392-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Indefiro o pedido de decretação da revelia da parte Requerida 

pugnado pela parte Requerente na audiência de conciliação realizada em 

05/03/2018, conforme termo contido no ID 12057256, haja vista que a 

ausência injustificada na audiência de conciliação acarreta a aplicação de 

multa por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, considerando que a parte 

Requerida foi devidamente citada com mais de 20 (vinte) dias antes da 

realização da audiência de conciliação, todavia, não compareceu à 

solenidade, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça, a 

condeno ao pagamento de multa que fixo multa 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 incidem 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 desta 

data. Aguarde-se o decurso de prazo para contestação. Proceda a 

inclusão do valor dado à causa junto ao sistema PJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033827-83.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: T. CALDAS DE SOUZA & CIA LTDA - ME 

Parte Ré: RÉU: LMG ROUPAS LTDA, MALWEE MALHAS LTDA Vistos etc. 

Retifico a decisão de id n. 12589954 apenas para constar, onde se lê: 

"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". Passa a 

constar: "Recebo a emenda a inicial contida em ID 11369737, bem como, 

seus documentos, por consequência, determino a inclusão no polo ativo 

dos requerentes José Carlos de Souza e Tania Regina Caldas Souza". No 

mais, cumpra-se conforme a supracitada decisum. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016681-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando o descumprimento da tutela de urgência 

concedida ao Requerente na decisão de ID 7842433, conforme se vê da 

petição de ID 12837974 e do extrato do SPC de ID 12838004, intime-se a 

pessoalmente e via DJE a Requerida para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove nos autos o cumprimento da liminar no sentido de excluir o nome 

do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de majoração 

da multa diária já imposta no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até o 

limite de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009464-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS TAROCO (AUTOR)

ANTONIA NORONHA GONCALVES (AUTOR)

GABRIEL JOSE DE SOUZA (AUTOR)

IVAN FIRMINO VIEIRA (AUTOR)

JURACY BORGES OFUGI (AUTOR)

EDNEI DA SILVA TITO (AUTOR)

DALVA FERREIRA DA COSTA ALVES (AUTOR)

ISAC DE CASTRO SANTOS (AUTOR)

MARIA APARECIDA DA CONCEICAO RIBEIRO (AUTOR)

THAISCIANE DOS SANTOS OLIVEIRA TAROCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD OAB - SP171674 (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que manifeste 

interesse ou não na lide, em 15 (quinze) dias, a fim de averiguar a 

competência deste Juízo para apreciar e julgar a presente demanda. Com 

a resposta do ofício, venham os autos conclusos para saneamento, nos 

termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011095-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE FATIMA NASCIMENTO (AUTOR)

EINI TAVARES DE CAMPOS (AUTOR)

JURANDI JOAO DA SILVA (AUTOR)

ADELIA FRANCISCA SANTANA SOUZA (AUTOR)

FRANCISCO SOUZA DA CONCEICAO (AUTOR)

EVANIL MARIA DA SILVA (AUTOR)

ANDRE LUIS DE LIMA ALVES (AUTOR)

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

CARMEN FRANCA DA SILVA (AUTOR)

ROSINHA RODRIGUES DE JESUS (AUTOR)

MILTON JOSE DE ALMEIDA (AUTOR)

MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA BARBOSA (AUTOR)

RUY SERGIO DE CAMPOS (AUTOR)

ZENIR DA COSTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011095-11.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MILTON JOSE DE ALMEIDA, ZENIR DA 

COSTA LIMA, ELIANE DE FATIMA NASCIMENTO, ADELIA FRANCISCA 

SANTANA SOUZA, FRANCISCO SOUZA DA CONCEICAO, JOSE 

RODRIGUES DA SILVA, CARMEN FRANCA DA SILVA, MARIA 

AUXILIADORA DE ARRUDA BARBOSA, RUY SERGIO DE CAMPOS, EINI 

TAVARES DE CAMPOS, JURANDI JOAO DA SILVA, EVANIL MARIA DA 

SILVA, ANDRE LUIS DE LIMA ALVES, ROSINHA RODRIGUES DE JESUS 

Parte Ré: RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc. Oficie-se a Caixa 

Econômica Federal para que manifeste interesse ou não na lide, em 15 

(quinze) dias, a fim de averiguar a competência deste Juízo para apreciar 

e julgar a presente demanda. Com a resposta do ofício, venham os autos 

conclusos para saneamento. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015216-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro o pedido de busca junto a Receita Federal, via sistema 

INFOJUD, o qual procedo nesta oportunidade. Determino seja oficiada às 

empresas de telefonia, conforme solicitado pelo Requerente. Das 

informações manifeste a parte autora. Por outro lado, indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao TRE, pois o art. 26, §3º, "b", da Resolução nº. 

20.132/98 do Tribunal Superior Eleitoral, autoriza apenas as autoridades 

judiciárias criminais o acesso as informações deste órgão. Indefiro ainda o 

pedido de expedição de ofício ao INSS e à Rede Infoseg, pois as 

informações contidas nos respectivos órgãos são os mesmo constantes 

no sistema da Receita Federal. No que se refere ao pedido de solicitação à 

Junta Comercial, resta consignar que tal informação poderá ser obtida por 

meio de certidão pela própria parte interessada, portanto, não há 

necessidade de intervenção judicial para tanto, pelo que o indefiro. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015731-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR JOSE COELHO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015731-20.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: EVAIR JOSE COELHO Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Evair 

José Coelho 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 
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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. 11171492) 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 

17/04/2017, 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 
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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 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, 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: 1006391-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(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: 1006391-52.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDA CRISTINA DA SILVA 

ROCHA CAIS Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Eduarda Cristina da 

Silva Rocha Cais 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 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 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 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 
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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. 11169704) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho 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 

22/08/2016, 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). Ressalta-se que a falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório não obsta que a vítima do 

acidente de trânsito receba a indenização do seguro DPVAT, como 

argumentado pela Requerida na defesa, ante a ausência de tal exigência 

na legislação. Este, aliás, é o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça, que editou a súmula n. 257, dispondo que “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”. 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, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de intensa repercussão no punho 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, 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002309-75.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MAURO CESAR DA SILVA Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Mauro Cesar 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 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. Sanado o vício tempestivamente, 

e por entender desnecessária a 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 
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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. 9181514) 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 

23/11/2016, 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$ 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. Quanto ao pedido de condenação da 

Requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que na 

espécie não resta caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012345-79.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JUSSIMAR BASTOS GUILHERME Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Jussimar Bastos Guilherme 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. 
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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 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. 10906231) 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 22/10/2016, 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, 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, setecentos e vinte 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 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

Processo Número: 1012772-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SILVA FARDINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012772-76.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FELIPE SILVA FARDINO Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Felipe 

Silva Fardino 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. 10864702) 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 

29/01/2017, 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 
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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$ 4.725,00 (quatro mil, 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, 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 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-94 DESPEJO

Processo Número: 1036931-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINDIA ANTONIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036931-83.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 16.800,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO (92)/[DESPEJO POR 

DENÚNCIA VAZIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PLINDIA 

ANTONIA DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: JUDSON FERNANDO CARVALHO 

SILVA Vistos etc. Plindia Antônia de Almeida ajuizou a presente Ação de 

Despejo em face de Judson Fernando Carvalho Silva, ambos já 

qualificados nos autos. Todavia, as partes entabularam acordo para por 

fim à lide, pugnando pela sua homologação e extinção do feito. Relatado o 

necessário, decido. Observo que o acordo firmado entre as partes em ID 

12573044 versam sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por 

sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. No que se 

refere ao pedido suspensão do processo, observo que desnecessário o 

seu deferimento, em razão da força executiva que o acordo homologado 

possui, podendo as partes a qualquer tempo se manifestar quanto ao seu 

descumprimento. Por consequência, tendo a transação 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. 

Sem custas processuais em razão do disposto no artigo 90, §3º do Código 

de Processo Civil e, cada parte arcará com os honorários advocatícios de 

seus respectivos patronos. Transitado em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033702-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE FIALHO DE ARRUDA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033702-18.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 320.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SEGURO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: LIZETE FIALHO DE ARRUDA GOMES Parte Ré: RÉU: SUL 

AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP Vistos etc. Lizete Fialho de 

Arruda Gomes ajuizou a presente Ação de Cobrança em face de Sul 

América Seguros de Vida e Previdência 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. 11977269, 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001756-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANILO COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001756-91.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 329.771,06; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DANILO COSTA DOS SANTOS, DANIELE 

COSTA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ALTOS DA GLORIA 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Vistos etc. Danilo Costa dos 

Santos e outra ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c 

Indenização por Danos Morais em face de Altos da Gloria Empreendimento 

Imobiliário Spe Ltda, todos já 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, conforme 

se vê da certidão de ID 12411713. 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006053-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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 SENTENÇA Processo: 1006053-44.2018.8.11.0041; Valor causa: 

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

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALTINO DE 

FIGUEIREDO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Altino de Figueiredo ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados nos autos. Vem a parte requerente 

pugnando pela desistência da ação e, por consequência, sua extinção. 

Relatado o necessário. Decido. Nos termos do parágrafo único, do artigo 

200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada 

pela parte requerente (id n. 12150338) e, por consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas, pois defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada na inicial. 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. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038851-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038851-92.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 8.936,86; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO 

MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: INFINITY 

LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: FABIO 

RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO Vistos etc. Infinity Locação de 

Automóveis Ltda - EPP ajuizou a presente Ação de Execução em face de 

Fabio Ricardo da Silva Figueiredo, ambos já qualificados nos autos. Vem a 

parte requerente pugnando pela desistência da ação e, por consequência, 

sua extinção. Relatado o necessário. Decido. Nos termos do parágrafo 

único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência formulada pela parte requerente (id n. 12746351) e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. 

Condeno a parte Exequente ao pagamento das custas processuais, 

conforme o cálculo da Contadoria Judicial, contido em ID 12859087. 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. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011619-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVALDO BORGES 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: 1011619-08.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 
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DERIVALDO BORGES DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Derivaldo 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. 10526882) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho 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 27/01/2017, 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 
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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 intensa repercussão no 

punho 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. Quanto ao pedido de condenação da Requerida ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé, entendo que na espécie não resta 

caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código 

de Processo Civil, razão pela qual indefiro o 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$ 

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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022204-22.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

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

AUTOR: MARCOS DOS SANTOS FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marcos dos 

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 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 - 
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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. 10897839) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior direito, 

quantificada como de leve repercussão (25%), assim como na estrutura 

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 02/06/2017, 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$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão 

no membro superior direito (25% de 70%), e de R$ 1.350,00 (um mil e 

trezentos e cinquenta reais), que condiz ao montante referente à lesão de 

residual repercussão na estrutura facial (10% de 100%), totalizando a 

quantia de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos 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. Quanto ao pedido de 

condenação da Requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, 

entendo que na espécie não resta caracterizada nenhuma das hipóteses 

elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual 

indefiro o 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$ 3.712,50 (três mil, 

setecentos 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 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016950-68.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

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

AUTOR: JUNIOR CEZAR DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Junior Cezar da Silva 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 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 
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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. 10890405) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

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 11/04/2017, 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$ 

2.362,50 (dois mil, 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. Quanto ao pedido de condenação da Requerida ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que na espécie não 

resta caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do 

Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pleito. Diante do 

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

JULGO INTEGRALMENTE 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, 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 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: 1011920-52.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

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

AUTOR: FERNANDO LUIZ TRIACA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CUIABÁ, 7 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito
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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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013194-51.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA 

DA SILVA PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Aparecida da Silva Pereira 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, 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 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 
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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. 10853355) 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 

08/05/2014, 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 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 INTEGRALMENTE 

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 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006095-30.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: WILLIAN PEREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Willian Pereira 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 
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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. 10093123) 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 22/12/2016, 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 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 R$ 1.000,00 (um mil reais), 

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: 1021928-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 48 de 252



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021928-88.2017.8.11.0041; Valor causa: 

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

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

AUTOR: MARCIO JOSE DE ARRUDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marcio José de Arruda 

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. 10896795) 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 25/05/2017, 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 
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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 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 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. Quanto ao 

pedido de condenação da Requerida ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé, entendo que na espécie não resta caracterizada nenhuma das 

hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual indefiro o 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$ 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 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

Processo Número: 1018430-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIO SOARES (AUTOR)

MARIA JOSE PAES DE ALMEIDA (AUTOR)

IRENE GREGORIA DO AMARAL (AUTOR)

ODIL MARTINS (AUTOR)

EVALDINA DE MORAES RONDON (AUTOR)

JORGINO GOMES DA SILVA (AUTOR)

MIRABO SERGIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Maria José Paes de Almeida e outros ajuizaram a presente 

Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional em face de Sul América 

Companhia Nacional de Seguros e outros, todos qualificados e 

representados nos autos. As Requeridas foram citadas e apresentaram 

contestação nos autos, onde foi arguida preliminarmente, dentre outras, a 

ocorrência de litispendência com a Ação de número 

0002707-78.2013.811.0041 tão somente em relação ao requerente Mirabo 

Sérgio da Silva. A parte Autora já apresentou impugnação ás 

contestações apresentadas. Os autos vieram conclusos. Relatado o 

necessário. Decido. Observa-se que a ação de número 

2707-78.2013.8.11.0041 em trâmite junto ao Juízo da 7ª 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 

concordou com o pedido de reconhecimento da litispendência em relação 

ao requerente Mirabo Sérgio da Silva (ID 12031869). 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 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 

tão somente em relação ao supracitado Requerente. Diante do exposto, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente Ação Ordinária, sem resolução do mérito, tão 

somente em relação ao requerente Mirabo Sérgio da Silva, devendo o feito 

prosseguir com relação aos demais Autores. Sem custas, dado a 

assistência judiciária gratuita. Condeno o supracitado 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). Dando continuidade ao 

feito, oficie-se a Caixa Econômica Federal para que manifeste interesse ou 

não na lide, em 15 (quinze) dias, a fim de averiguar a competência deste 

Juízo para apreciar e julgar a presente demanda. Com a resposta do 

ofício, venham os autos conclusos para saneamento, nos termos do artigo 

357 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, exclua 

o requerente Mirabo Sérgio da Silva do polo ativo dos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034385-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O (ADVOGADO)

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Wilson Francisco dos Santos Júnior, já qualificado nos autos, 

ajuizou a presente Ação de Retificação de Registro Civil. O Requerente 

relata que é neto de Hatsuko Otsuka, todavia, o sobrenome da avó 

materna “Otsuka” não foi incluso na certidão de nascimento. Salienta que é 

bisneto de japonês, possuindo características da raça oriental, contudo, 

somente o sobrenome de seu pai “dos Santos” foi inserido em seu nome. 

Ressalta que o sobrenome “Otsuka” deixou de existir na 2ª geração dos 

imigrantes japoneses, fato que lhe incomoda pois tem o desejo que seu 

sobrenome exprima a ancestralidade japonesa, além de homenagear sua 

avó materna. Ao fim, requereu a retificação da sua certidão de nascimento 

para acrescentar o sobrenome da avó paterna, passando a se chamar 

“Wilson Francisco dos Santos Júnior Otsuka”. Com a inicial vieram 

documentos. O Ministério Público Estadual foi devidamente intimado, 

contudo, deixou de se manifestar acerca do mérito (ID 12434018). 

Relatado o necessário. Decido. Sendo desnecessária a produção de 

outras provas além das carreadas aos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Observa-se que o artigo 109 da Lei n. 6.015/73 autoriza a 

pretensão pleiteada, pois assim dispõe: Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. Somado 

a isso, a jurisprudência entende que a inclusão do patronímico da avó 

materna é pertinente para facilitar o reconhecimento social e prestigiar o 

congraçamento familiar, como na espécie. Nesse sentido é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO - 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ 

PATERNA. POSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ACRÉSCIMO DO 

APELIDO DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.109 DO CPC – 

AUSÊNCIA DE PREJUIZO. Reconhecido e provido RECURSO. O art. 1.109 

do CPC , abre a possibilidade de não se obrigar o juiz, nos procedimentos 

de jurisdição voluntária, à observância do critério de legalidade estrita, 

abertura essa, contudo, limitada ao ato de decidir, por exemplo, com base 

na equidade e na adoção da solução mais conveniente e oportuna à 

situação concreta." (REsp n.º 623.047/RJ, 3ª T/STJ, relª. Minª. Nancy 

Andrighi, DJ 14/12/2004, ementa parcial). Neste contexto, pertinente a 

retificação do registro civil, para inclusão do patronímico da Avó paterna 

quando a alteração visa facilitar o reconhecimento social e prestigia o 

congraçamento familiar, não causando prejuízos aos demais apelidos da 

família ou de terceiros. (Ap 163595/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no 

DJE 09/03/2016). Logo, entendo ser viável a pretensão do Requerente, 

haja vista que não foi adotado o sobrenome da avó materna Hatsuko 

Otsuka, conforme se vê nos documentos juntados com a exordial. Por tais 

motivos, omitido o sobrenome da avó materna do Requerente no assento 

de nascimento, a retificação para acrescentá-lo é cabível, merecendo 

acolhimento o pedido. Ademais, registro a inexistência de impugnação do 

pedido por qualquer interessado ou pelo Ministério Público Estadual, fato 

que autoriza este Juízo a julgar o pedido contido na inicial, nos termos do 

artigo 109, §2º, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, nos 

termos no artigo 109 e artigo 112, ambos da Lei n. 6.015/73, e do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da inicial para determinar a retificação da certidão 

de nascimento do Requerente, passando a constar seu nome como Wilson 

Francisco dos Santos Júnior Otsuka. Sem custas, em razão da 

assistência judiciária gratuita. Notifique o Ministério Público. Transitada em 

julgado a presente, expeça-se o mandado de averbação para o Cartório 

competente promover as devidas retificações. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012527-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO)

JONAS TAVARES TRANNIN OAB - MT0018802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012527-65.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: NADIR OLIVEIRA DE SOUZA Parte Ré: 

RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Nadir Oliveira de 

Souza ajuizou a presente Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica com pedido de Liminar em face de Banco Itaú BMG 

Consignado S.A., 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. 11193066) 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. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011652-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA RIBEIRO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011652-61.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Parte Ré: RÉU: WILMA RIBEIRO DOS SANTOS Vistos 

etc. Recebo a inicial, pois verifiquei junto ao sítio eletrônico do Tribunal de 

J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/consulta/guias-do-processo/) que a 

Requerente efetuou o recolhimento das custas e taxas judiciárias. 

Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do 

débito e dos honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa 

(art. 701, caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de 

Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará 

isenta do pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código 

de Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se. Tatiane Colombo Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011666-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA SANTANA DE SOUSA SILVA 56962894104 (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA FRANCISCA SANTANA DE SOUZA SILVA (REPRESENTADO)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011666-45.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Parte Ré: RÉU: MARIA FRANCISCA SANTANA DE 

SOUSA SILVA 56962894104 Vistos etc. Recebo a inicial, pois verifiquei 

junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/consulta/guias-do-processo/) que a 

Requerente efetuou o recolhimento das custas e taxas judiciárias. 

Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do 

débito e dos honorários advocatícios de cinco por cento do valor da causa 

(art. 701, caput, do Código de Processo Civil), ou para oferecimento de 

Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a parte Requerida ficará 

isenta do pagamento das custas processuais (artigo 701, §1º, do Código 

de Processo Civil). Deverá constar no mandado que não havendo 

cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se. Tatiane Colombo Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011975-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETH REIS CALCADOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que o 

exequente requer o parcelamento das custas processuais, alegando que 

o recolhimento integral lhe trará prejuízo financeiro. No caso, verifica-se 

que nos autos não há demonstração de que exequente passa por 

dificuldade financeira ao ponto de não poder arcar com o recolhimento 

integral das custas processuais ou que o recolhimento integral lhe trará 

algum desiquilíbrio financeiro. Dessa forma, considerando que o 

parcelamento das custas processuais é medida excepcional inserida pelo 

CPC (artigo 98, §6º), a fim de resguardar o principio de Acesso a Justiça, 

previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, e que sem a 

comprovação cabal nos autos, da dificuldade financeira enfrentada pelo 

exequente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Assim, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte 

exequente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, trazendo para os autos documentos que 

demonstrem que o exequente faz jus ao benefício do parcelamento, ou 

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

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 290, parágrafo único). Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011771-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO RESIDENCIAL ALPHAVILLE 1 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PIRES PINTO OAB - PR77007 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ZANCHET (REQUERIDO)

SHEILA CABRAL DA SILVA ZANCHET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº .2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de carta Precatória com 

objetivando a citação de 02 (dois) requeridos, com custas processuais 

recolhidas, todavia, sem demonstração nos autos do recolhimento da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do ato deprecado. Dessa 

forma, não se tratando de parte beneficiária da gratuidade, intime-se o 

patrono da parte exequente para comprovar nos autos 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, anexando aos autos o comprovante 

original do depósito do recolhimento da diligência, efetuado na conta dos 

oficiais de justiça, de acordo com o disposto na Portaria 64/2013/DF. 

Apresentado o documento acima, preenchendo os requisitos exigidos pelo 

artigo 260, do CPC, cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. A seguir, devolva-se à Comarca de origem com 

as baixas pertinentes e as homenagens deste Juízo. Se decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o cumprimento daquela determinação, devolva-se a 

presente missiva à comarca de origem, no estado em que se encontra, 

conforme dispõe a seção 7, artigo 393, da CNGC/MT, com as baixas 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011696-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de 

gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais com o comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que tramitam no 

PJE-MT, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de 

julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011891-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (AUTOR)

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gilberto Carlos de Oliveira (RÉU)

Angela Maria Figueroa de Oliveira (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 320 do 

CPC, e precisa ser adequado. No caso, verifica-se que a notificação 

extrajudicial juntada no Id nº 13027416, encontra-se incompleta, visto que 

os termo da referida notificação não foram encaminhados. Ante ao 

exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se os 

requerentes para no prazo de 15 dias, emendarem o pedido trazendo para 

os autos os termos da notificação extrajudicial apresentada no Id 

nº13027416, para posterior, prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, defiro os requerentes a Gratuidade da 

Justiça, até que se provem o contrário das afirmações consignadas. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012077-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRITIS BRITO DE SOUZA PINTO (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):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 52 de 252



YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o requerente alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, formula 

nos autos pedido de concessão do benefício da gratuidade. No caso, o 

pedido vem instruído com os documentos necessário, incluindo o 

comprovante de renda da parte requerente, assim, fundamentado no que 

dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Anotem-se. Dando 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: 1012092-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMA 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, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o requerente alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, formula 

nos autos pedido de concessão do benefício da gratuidade. No caso, o 

pedido vem instruído com os documentos necessário, incluindo o 

comprovante de renda da parte requerente, assim, fundamentado no que 

dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Anotem-se. Dando 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: 1012120-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON MANOEL DAS NEVES (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o requerente alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, formula 

nos autos pedido de concessão do benefício da gratuidade. 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. Dando 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: 1012293-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA (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, onde a parte autora alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requerer 

a concessão do benefício da gratuidade. Estando o pedido instruído com 

os documentos necessário, e o comprovante de renda do requerente, 

fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento 

ao que dispõe o 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) 
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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: 1012440-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA KELLEN RODRIGUES DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requerer 

a concessão do benefício da gratuidade. Estando o pedido instruído com 

os documentos necessário, e o comprovante de renda do requerente, 

fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento 

ao que dispõe o 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: 1012123-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALEXANDRO PADILHA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o requerente alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, formula 

nos autos pedido de concessão do benefício da gratuidade. 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. Dando 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: 1012145-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI QUERINO DA SILVA (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, onde o requerente alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, formula 

nos autos pedido de concessão do benefício da gratuidade. 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. Dando 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 
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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: 1012264-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIRSON JUVINO PULCHERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL FONSECA NEGRAO OAB - MT24112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Esta ação não contem Réu (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, distribuída sem o 

devido recolhimento das custas processuais, bem como, 

desacompanhada de documentos necessários a sua propositura. A 

alteração da Certidão de Registro Civil pressupõe justo motivo e ausência 

de prejuízo a terceiros, dessa forma, tratando-se de pessoa maior e 

capaz, dessa forma, necessário que venham para os autos as certidões 

negativas: Cível e Criminal das Justiças Estadual, Federal, Trabalhista e 

Eleitoral, Restrição no Banco de Crédito (SPC e SERASA), Débitos Fiscais 

(SEFAZ/MT), e dos Cartórios de Protesto. Isto posto, fundamentado no que 

dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a parte requerente para no prazo de 

15 dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos, os documentos 

acima discriminados, bem como, a Guia de recolhimento das custas 

processuais e o comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento 

da inicial, e consequente extinção do feito com base no que dispõe o 

artigo 330, IV e 290, ambos do CPC. Consigne-se que as custas dos 

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

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

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

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012417-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de 

gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais com o comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que tramitam no 

PJE-MT, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de 

julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022679-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA ROSA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12096595), e não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 10918985. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Intime-se ainda, a parte executada, para 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito, quanto a guia de 

pagamento de Honorários periciais juntada no Id 10793934, visto que foi 

anexada em processo diverso daquele estabelecido pela Central de 

Conciliação, conforme se verifica no documento acostado no Id 

nº10794009. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para 

posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. Intimem-se as 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014908-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANNY KAROLLYNNE MARINHO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12045782), e não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 9871945. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para 

posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. Intimem-se as 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003587-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (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):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12168519), e não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12043055. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Intime-se ainda, a parte executada, para 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito, quanto a guia de 

pagamento de Honorários periciais juntada no Id 11012455, visto que foi 

anexada em processo diverso daquele estabelecido pela Central de 

Conciliação, conforme se verifica no documento acostado no Id 

nº11012449. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para 

posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. Intimem-se as 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007703-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BIRNFELD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12169070), e não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12034527. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para trazer para os autos as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para 

posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. Intimem-se as 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022132-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORIA CAROLINI CARDOSO 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:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente desistiu do recurso interposto , e 

formula pedido de intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença. Estando a sentença transitada em julgado (Id 12188549), e não 

havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução formulado no Identificador nº 11523486. Proceda-se 

no sistema PJE a conversão desta ação fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, 

do artigo 513 do CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo 

acima estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme 

estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da 

condenação, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao valor 

depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para no mesmo prazo, apresentar nos autos o demonstrativo 

atualizado do débito exequendo, incluído da multa e dos honorários 

fixados nesta fase de execução, bem como, para trazer para os autos as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003162-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12144111, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005294-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12282150, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005297-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12282301, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005346-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12282545, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005488-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12292681, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 
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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) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022131-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELIANY SANTANA TUNES (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente desistiu do recurso interposto, e 

formula pedido de intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença. Estando a sentença transitada em julgado (Id 12188786), e não 

havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução formulado no Identificador nº 11523172. Proceda-se 

no sistema PJE a conversão desta ação fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, 

do artigo 513 do CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo 

acima estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme 

estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da 

condenação, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao valor 

depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para no mesmo prazo, apresentar nos autos o demonstrativo 

atualizado do débito exequendo, incluído da multa e dos honorários 

fixados nesta fase de execução, bem como, para trazer para os autos as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014929-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA NATHALIA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12189999), assim, não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12152915. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como as informações estipuladas no inciso I, do artigo 524 

do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013556-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SANTANA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12190134), assim, não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12152721. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como as informações estipuladas no inciso I, do artigo 524 

do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014179-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12190242), assim, não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12152893. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 
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exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como as informações estipuladas no inciso I, do artigo 524 

do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013349-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGE HONORIO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12190455), assim, não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12152869. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como as informações estipuladas no inciso I, do artigo 524 

do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007941-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LETICIA DA SILVA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12811651), assim, não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 1294808. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como as informações estipuladas no inciso I, do artigo 524 

do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001254-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVELIN COUTO PIMENTA TREVISAN OAB - 008.627.191-19 

(REPRESENTANTE)

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, que o 

requerente menor representado por sua genitora, demonstra nos autos o 

recolhimento das custas processuais, para emenda da inicial, requerendo 

o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 12090723, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento do que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

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

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

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002379-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELANY DE SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12463929), assim, não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12463942. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 
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do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como as informações estipuladas no inciso I, do artigo 524 

do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005283-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY ARAUJO COUTO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12189806), assim, não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12402634. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como as informações estipuladas no inciso I, do artigo 524 

do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004537-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROBERTO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12189906), assim, não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 121402605. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como as informações estipuladas no inciso I, do artigo 524 

do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024352-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARRUDA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12905849), assim, não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 129005847. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como as informações estipuladas no inciso I, do artigo 524 

do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005991-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO MARQUES PEREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerente formula pedido de intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença 

transitou em julgado (Id 12191300), assim, não havendo comprovação do 

pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de execução 

formulado no Identificador nº 12997546. Proceda-se no sistema PJE a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na 

forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC. Havendo o pagamento da condenação, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo 

prazo, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 
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exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como as informações estipuladas no inciso I, do artigo 524 

do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendencia a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12474103, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005613-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendencia a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12474031, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005531-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12473966, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005457-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12472456, para emenda do pedido inicial. Em 
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cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004863-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLOSS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários, a parte requerente 

vem aos autos emendar a inicial retificando o valor atribuído a causa, e 

comprovando o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Dessa forma, Não havendo outra pendência a 

ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no identificador – Id nº 

12010859, para emenda do pedido inicial. Retifique-se o registro e 

autuação deste feito, inclusive no Cartório Distribuidor para fazer constar 

como valor da causa a quantia atribuída pelo exequente na movimentação 

12010859. Após a retificação, em cumprimento do que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

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

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

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004686-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12395592, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005450-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12406779, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 
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I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004596-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12350920, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003504-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente demonstra nos autos o recolhimento das custas processuais, 

para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12199633, para emenda do pedido inicial. Em 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

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

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

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

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

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034774-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Rescisão Contratual, onde a parte requerente 

vem aos autos anexar documentos, para emenda da inicial. Não havendo 

outra pendência a ser sanada, defiro o pedido formulado no Identificador 

nº 10767765, para emenda da inicial, deferindo a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anotem-se. Proceda-se a Retificação no registro deste feito quanto ao 

Nome do Requerente, conforme requer o pedido formulado na 

movimentação nº 10767765. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

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

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

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a 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: 1004887-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DELFINO DE ARAUJO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA MARQUES NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Nesta Ação de Rescisão Contratual c/ Danos Materiais e Morais, a 

parte requerente vem aos autos anexar documentos e trazer informações 

(Procuração e comprovante de renda), para emenda da inicial. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Identificador nº 12015875, para emenda do pedido inicial, 

deferindo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anotem-se. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

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

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

conciliatória, cite-se a 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

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023254-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIL DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que em face da revelia do Executado, já certificado nos autos id 

n.8689794, o prazo para embargos decorreu em cartório, sem 

manifestação. Certifico mais, que não é possível a expedição de avaliação 

e remoção do bem móvel penhorado, uma vez que não foi indicado 

endereço onde o mesmo se encontra. Certifico por fim, que procedo a 

intimação do exequente para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007150-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DA CONCEICAO ARRUDA NASCIMENTO (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, se manifestação da parte requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, informando se houve ou não o pagamento da indenização pela 

seguradora, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007332-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO JOSÉ GOMES DONATO (REQUERENTE)

HERMANO J G DONATO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA OAB - RO3232 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJECTA - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

 

Processo nº1007332-65.2018.8.11.0041 Vistos, Não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça, consignando 

que a parte interessada poderá consultar através do site do TJ/MT 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com a 

portaria 64/2013/DF. 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, procedendo-se as baixas pertinentes. Em 

caso de apresentação do documento acima mencionado, cumpra-se 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem com as baixas 

necessárias e as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011771-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO RESIDENCIAL ALPHAVILLE 1 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PIRES PINTO OAB - PR77007 (ADVOGADO)

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ZANCHET (REQUERIDO)

SHEILA CABRAL DA SILVA ZANCHET (REQUERIDO)

 

Processo nº .2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de carta Precatória com 

objetivando a citação de 02 (dois) requeridos, com custas processuais 

recolhidas, todavia, sem demonstração nos autos do recolhimento da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do ato deprecado. Dessa 

forma, não se tratando de parte beneficiária da gratuidade, intime-se o 

patrono da parte exequente para comprovar nos autos 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, anexando aos autos o comprovante 

original do depósito do recolhimento da diligência, efetuado na conta dos 

oficiais de justiça, de acordo com o disposto na Portaria 64/2013/DF. 

Apresentado o documento acima, preenchendo os requisitos exigidos pelo 

artigo 260, do CPC, cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. A seguir, devolva-se à Comarca de origem com 

as baixas pertinentes e as homenagens deste Juízo. Se decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o cumprimento daquela determinação, devolva-se a 

presente missiva à comarca de origem, no estado em que se encontra, 

conforme dispõe a seção 7, artigo 393, da CNGC/MT, com as baixas 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007530-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE CANAVARROS NASSER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007530-05.2018.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: GILSON JOSE CANAVARROS NASSER 

Parte Ré: RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc. Unimed Cuiabá, ora Requerida, interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento nº. 1004601-25.2018 insurgindo-se contra a decisão que 

deferiu a tutela de urgência reivindicada. Em sede de retratação, não 

vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da decisão concedida, 

de modo que a mantenho por seus próprios fundamentos. Por tal motivo, 

oficie-se a 3ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator. 

Aguarde a realização da audiência conciliatória. Cumpra-se. Intimem-se. 

Tatiane Colombo Juíza de Direito em Substituição Legal
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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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008967-81.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 23.240,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE SAÚDE, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

PAMELLA QUINTEIRO JOAQUIM Parte Ré: RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Retifique o polo ativo 

junto ao sistema PJE, para constar como requerente P. H. Q. C., 

representado por sua genitora Pamela Quinteiro Joaquim. Observa-se que 

a inicial veio desacompanhada de qualquer elemento de prova a justificar o 

deferimento da assistência judiciária gratuita, isso porque a declaração de 

pobreza é relativa e deverá ser analisada pelo juízo, levando em conta a 

situação fática disposta nos autos. Assim sendo, nos termos do artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende sua inicial, comprovando o 

preenchimento dos pressupostos para deferimento da justiça gratuita, sob 

pena de indeferimento do benefício pretendido, ou então que realize o 

recolhimento das custas e taxas judiciais. Salienta-se que a comprovação 

da alegada hipossuficiência se dá por meio da juntada de holerites e/ou 

declaração de imposto de renda. Ademais, determino que o Requerente 

emende a inicial, no mesmo prazo acima fixado, juntando aos autos 

documento que comprove a negativa da Requerida, com a devida 

fundamentação, ou protocolo de requerimento na via administrativa para 

fornecimento do tratamento reivindicado na inicial, bem como, indicando o 

endereço eletrônico das partes e a opção pela realização ou não de 

audiência conciliatória, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o 

prazo, certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033234-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL KAMACHI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22970/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. GARCIA DE ALMEIDA COELHO & N. M. N. GARCIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1033234-54.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.11781177 ao Id.11782970, em que a parte Autora tentou 

justificar genericamente a condição de hipossuficiência, com documentos 

pessoais da pessoa jurídica e da pessoa física da representante legal da 

Requerente, inclusive atestados do estado de saúde desta, bem como 

fotos do estabelecimento comercial, afim de corroborar o direito a 

concessão do benefício. 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 demonstrou satisfatoriamente que 

atravessa situação apta a legitimar o benefício. Isto porque, a despeito da 

modalidade da natureza jurídica da sociedade, a independência patrimonial 

e financeira impossibilita a utilização dos documentos pessoais afetos ao 

estado de saúde e/ou financeiro da representante legal da Autora como 

prova da alegada condição de hipossuficiência. Da mesma forma, a 

existência de processos judiciais de cobranças, registros dos dados da 

Autora nos cadastros de negativação ao crédito, extrato bancário, etc., 

são documentos inidôneos a comprovação de que a pessoa jurídica 

atravessa a situação de miserabilidade exigida em lei para a concessão do 

benefício vindicado. Destacamos que, a parte Autora até mencionou ter 

tardado a cumprir a ordem de emenda a inicial em razão de estar 

aguardando o contado providenciar a declaração do IR a fim de trazer aos 

autos, porém não juntou o alegado documento, inexistindo qualquer 

elemento concreto e verossímil capaz de comprovar a condição de 

hipossuficiência alegada, devendo ser indeferido o pedido de gratuidade 

judicial em favor da Requerente. Por conseguinte, no tocante ao pedido de 

recolhimento de custas processuais ao final do processo, ressalto que tal 

hipótese além de não possuir previsão legal ou regulamentar, a ausência 

de documentos capaz de demonstrar a impossibilidade de a Requerente 

recolher as custas de distribuição da ação, inviabiliza a conclusão de que 

a Autora seja hipossuficientes na forma da lei, ou enfrentam situação de 

crise financeira capaz de justificar de concessão do pedido para 

recolhimento das custas processuais ao final. RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUROS 

REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO – 

CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES – PAGAMENTO AO FINAL – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura 

cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é 

desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos 

autos para formar o livre convencimento motivado do juiz. A Resolução 

497 da CODEFAT tratou de refinanciamento de dívidas referentes ao 

custeio agrícola das safras 2004/2005 e 2005/2006, mediante habilitação 

dos devedores nas agências bancárias. Se os juros remuneratórios foram 

fixados em valor inferior a 12% (doze por cento) ao ano, não há o que se 

falar em abusividade. O pagamento das custas somente ao final do 

processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a 

taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, 

ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que 

impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente. (Ap 56251/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017) APELAÇÃO - 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO REVOGADO - 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - PEDIDO ALTERNATIVO PARA 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA DEMANDA - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o 

conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada 

incapacidade, como no caso em comento, a revogação do benefício da 

assistência judiciária gratuita antes concedido é medida que se impõe, 

circunstância que também afasta a possibilidade de recolhimento das 

custas processuais ao final da demanda, formulado em pedido alternativo. 

(Ap 180858/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 

04/04/2017) Importa grafar que pedidos de isenção do pagamento das 

custas processuais, ainda que momentaneamente, constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de se haver um critério 

rigoroso na análise de pedidos dessa natureza, 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 processo com tudo o que isso implica. Ante o 

exposto, com fundamento no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC, INDEFIRO 

por ora o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como o 

recolhimento das custas processuais de preparo e prosseguimento do 

feito ao final da instrução. Intime-se a parte Requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, observando 

as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 

de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038306-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL STAUT ALBANEZE OAB - MT0015521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJe nº1038306-22.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Oportunizado a parte 

Autora comprovar a condição de hipossuficiência alegada (Id.11226155), 

embora devidamente intimada, injustificadamente, deixou transcorrer in 

albis o prazo legal, conforme certidão do Id.11886583. 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. Destaco que, a mera declaração no 

corpo da exordial, sem a comprovação documental da miserabilidade 

exigida em lei para o deferimento do benefício, não é suficiência para o 

convencimento do juízo, notadamente quando é concedido à parte 

requerente prazo para a devida demonstração do direito à benesse, 

permanecendo a mesma injustificadamente inerte, como ocorreu no caso 

em tela. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO 

DE PISO – DECISÃO ESCORREITA – INCISO LXXIV, ARTIGO 5º, CF/LEI 

1.060/50. Recurso conhecido e desprovido. Demonstrado nos autos 

situação diversa do alegado, não prevalece a presunção de pobre nos 

termos do art. 4º da LAJ e, neste contexto, deve o autor comprovar tal 

requisito, moldes do inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal. 

Mantém-se a decisão que não demonstrados tais predicados, indefere a 

pretensão de gratuidade da justiça. Revoga-se liminar deferida em sede de 

agravo para que o magistrado de piso intime a parte, fixando prazo 

razoável para o pagamento dos custos do processo, sob pena de 

extinção do feito, sem julgamento do mérito e as regras sucumbenciais, se 

for o caso. (AI 75118/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, 

Publicado no DJE 30/08/2016) 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 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000577-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MIOTHI MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000577-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de ação intitulada 

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA” proposta por GUSTAVO BARBIERO em face de LEONARDO 

MIOTHI MATTOS, objetivando a retomada da posse de veículo Fiat Punto 

Attractive 1.4 Fire Flex, 8V, 5p, ano-2016, cor-branca, placa NJJ-4651/MT, 

que em 28/12/2017 foi oferecido a venda no site popularmente conhecido 

por “OLX”. Extrai-se dos autos, através de emenda substitutiva 

(Id.11562346), que o Requerente alega ser proprietário do veículo e após 

a oferta virtual em 29/12/2017 às 13h01 recebeu ligação de uma pessoa 

se identificando como “Fernando” e dizendo estar interessado na 

aquisição do bem, agendado o dia 04/01/2018 na garagem “Boróro 

Veículos” para a apresentação do carro ao Sr. Gilmar ou Sr. Rubens, que 

após a avaliação manifestaram interesse em comprar o carro, e 

solicitaram o número de sua conta bancária para o depósito do 

pagamento, ocasião em que o Autor informou a conta bancária de um 

amigo para recebimento do crédito. Informou o Requerente que já no dia 

05/01/2018 o Sr. Rubens ligou por volta das 09h23 pedindo que o Autor o 

acompanhasse ao cartório para assinar o documento de transferência do 

veículo, e após entregar o veículo e o documento, assevera que por volta 

das 11h00 o “Dr. Fernando” entrou em contato alegando a ocorrência de 

um problema na transferência bancária e que estaria indo ao banco 

resolver. Na sequência, o Requerente informou que o Sr. Gilmar entrou em 

contato alegando que o Banco Itaú havia ligado e liberado a transferência, 

fato que teria tranquilizado o Requerente uma vez que a conta bancária 

informada para o depósito era de fato no referido banco. Diz o 

Requerente, por volta das 14h14 o “Dr. Fernando” entrou em contato com 

o Autor informando que este foi vítima de um golpe e que era para se 

dirigir à garagem para pegar seu veículo, porém chegando ao local o Sr. 

Gilmar já havia ocultado o bem, e que o valor havia sido transferido. 

Finalizou o Requerente dizendo que, após tentativas de resolução do 

problema, o Sr. Gilmar lhe ofereceu o valor de R$16.500,00 (dezesseis mil 

e quinhentos reais) para esquecer o assunto, pois o veículo já estaria de 

posse de seu genro, ora Requerido Leonardo. Diante disso, sem saber a 

localização de seu veículo, sem receber o valor pela venda do seu bem, 

sobretudo por força de todo o desacordo comercial narrado, compareceu 

a parte Requerente em juízo através da propositura de tutela antecipada 

de urgência requerida em caráter antecedente, pugnando a busca e 

apreensão do seu carro e o bloqueio judicial pelo Sistema Renajud, diante 

da iminência do Réu em transferir o veículo. Com a inicial vieram os 

documentos anexados aos Ids.11354143 ao 11366552 e 11562354 ao 

11562379. Despacho inicial determinando a emenda a inicial substitutiva no 

Id.11385632 para sanar irregularidades apontadas, o que foi cumprido no 

Id.11562346. Decisão do Id.11636072 que teceu ponderações acerca da 

diferenciação da tutela satisfativa e conservativa, a fim de delimitar a 

pretensão autoral no sentido de afastar o interesse cautelar satisfativo 

afeto ao procedimento de busca e apreensão revogado pela atual norma 

processual, levando em consideração inclusive a alegação de futura ação 

anulatória mencionada pelo Autor. Após, considerando a narrativa fática e 

o conjunto probatório, foi indeferida a tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente, oportunizando ao Requerente a emendar a inicial nos 

termos do artigo 306, §6º do CPC, a fim de que fosse apresentada a 

causa principal e seus pedidos meritórios, sob pena de extinção da ação 

sem resolução do mérito, com a concessão ao final dos benefícios da 

Justiça Gratuita. No Id.11727908 o Autor emendou a inicial nos termos do 

artigo 321, do CPC, esclarecendo que pretende com a ação a tutela 

satisfativa e conservativa em razão de ter sido “vítima de uma fraude, pois 

requerido tive o intuito de causar-lhe um dano patrimonial ilícito” (sic 

pág.2), pugnando pelo aditamento do “nomen iuris da ação para AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR” (sic pág.4), ratificando os 

pedidos de retomada da posse do veículo através da busca e apreensão 

do bem, com notificação via telefone do MM. D. Senhor Diretor do DETRAN 

“para que, imediatamente e sob a sua autoridade de Administrador Público, 

passe a tomar as providências necessárias, nesse “interim”;” (sic pág.4) 

com a formalização da ordem através de ofício, após a ligação telefônica, 

“para que este tome as medidas acautelatórias e necessárias no sentido 

de não permitir a transferência do referido veículo a terceiros;” (sic pág.4), 

a citação do Réu, e no mérito o julgamento “integralmente procedente, 

confirmando-se a liminar concedida com a Apreensão do veículo, 

condenando-se o REQUERIDO ao pagamento das custas processuais, 

honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação e 

demais cominações legais;” (sic pág.5) Vieram-me conclusos. É o 

relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. De acordo com o artigo 303 do Código 

de Processo Civil, “nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Autoriza, assim, o preceptivo em comento, o 

ajuizamento de uma petição inicial em que o requerente pretende antecipar 

os efeitos da tutela antes mesmo de dar início à propositura de uma ação, 

cujo deslinde pode ser variado, ou seja, de acordo com os fatos 

processuais posteriores ao provimento que concede ou rejeita o pedido de 

da aludida tutela. Trata-se, portanto, de “um requerimento inicial voltado 

exclusivamente à tutela de urgência pretendida” (in, Daniel Amorim 

Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, p. 485) 

(grifei). O mesmo dispositivo, em seu § 6º dispõe: “Caso entenda que não 

há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional 

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de 
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ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito”. 

Acerca de tal dispositivo, anuncia o mesmo processualista anteriormente 

mencionado: “Na hipótese de indeferimento do pedido, caberá ao autor, 

nos termos do § 6º do art. 303 do Novo CPC emendar a petição inicial em 

até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem 

resolução. [...] Como o juiz já indeferiu o pedido de tutela antecipada, se o 

autor não quiser partir para o processo principal, basta deixar de emendar 

a petição inicial, com o que o processo será extinto sem prejuízo 

econômico ao autor [...]”. In casu, indeferida a tutela de urgência 

antecedente, foi oportunizado ao Autor emendar a exordial com a 

apresentação da ação principal e formulação do pedido de mérito 

conforme disposto no artigo 303, § 6º do CPC. Contudo, o Autor emendou 

a inicial nos termos do artigo 321 do CPC, ratificando o pedido de busca e 

apreensão do veículo, sem apresentar a ação principal, com a 

complementação de sua argumentação e juntada dos documentos que 

entender necessários ao julgamento do mérito, injustificadamente não 

atendendo a ordem proferida no Id.11636072. Imperioso salientar que, a 

manifestação do Id.11727908, na forma apresentada, impossibilita 

absolutamente identificar ou interpretar a pretensão autoral, de sorte que, 

à luz do principio da cooperação e economia processual, a conduta do 

Requerente inviabilizou cognição do pedido final, revelando ser o caso de 

extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 303, § 6º do CPC). 

Não se torna fastidioso colacionar orientação jurisprudencial hodierna em 

situações que tais, mutatis mutandi: “Tutela cautelar antecedente – Tutela 

cautelar denegada - Emenda determinada e não atendida – Indeferimento 

da inicial – Inteligência do art. 303, § 6º, do NCPC- Processo extinto, sem 

resolução de mérito. (TJSP; Tutela Cautelar Antecedente 

2087510-61.2016.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão 

Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 05/08/2016; Data de Registro: 05/08/2016) A par de 

tais considerações, imperioso concluir que em razão do descumprimento 

da ordem prevista no artigo 303, §6º do CPC pelo Autor, impõe-se a 

extinção do feito sem resolução do mérito pelo indeferimento da petição 

inicial. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda anexada ao Id.11727908 e, 

nos termos do artigo 306, §6º e 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Custas e despesas processuais pela parte 

Autora, que ficarão suspensas em razão do benefício da assistência 

judiciária gratuita concedido (artigo 98, §3º do CPC). Sem honorários tendo 

em vista a não angularização do feito. DETERMINO que a secretaria 

cumpra integralmente as determinações cadastrais e demais ordens 

proferidas no Id.11636072. Preclusa a via recursal, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013185-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR (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°. 1013185-89.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 12811015 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 12496472 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. 12496472 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12811015. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007207-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO LINO NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/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):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1007207-34.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 12799966 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 12530361 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. 12530361 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12799966. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000694-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SERRADILHA KURUMIYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000694-16.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO LIMINAR proposta por ZENAIDE SERRADILHA KURUMIYA em face 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. De 

proêmio, insta relatar que a presente ação foi proposta em 17/01/2018 

com pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, sem contudo a 

parte comprovar fazer jus ao benefício vindicado, deixando também de 

juntar aos autos elementos de prova da alegada suspensão dos serviços 

pela Requerida a fim de subsidiar o pedido de tutela de urgência. Assim, 

no Id.11373347 foi oportunizado à parte Autora emendar a inicial 

comprovando a alegada condição de hipossuficiência, bem como sanar as 

incongruências pontuadas no despacho. Todavia, no Id.11385929 a parte 

Autora apresentou emenda que não atendeu a determinação retro 

(Id.11373347), eis que se reservou a reafirmar aleatoriamente não possuir 

condições para suportar as custas processuais de distribuição da ação, 

requerendo ainda o recolhimento ao final da instrução, sem carrear 

qualquer elemento de prova da hipossuficiência alegada, e no tocante ao 

pedido de tutela juntou o registro virtual junto ao site da Requerida 

vindicando a religação do serviço com anotação “Religação Sem Instal. 

Medidor". Razão porque, após as fundamentações necessárias, foi 

indeferido o pedido de gratuidade da Justiça e o pedido de recolhimento 

das custas ao final da instrução, oportunizando-se a parte Autora 

comprovar o recolhimento das custas de distribuição da ação no prazo 

legal sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 

(Id.11395396) Contudo, embora devidamente intimada, a Requerente 

injustificadamente deixou transcorrer in albis o prazo legal, conforme 

certidão do Id.13112841. Vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO 

FUNDAMENTO E DECIDO Extrai-se dos autos que, a parte Autora propôs a 

ação com pedido de concessão do benefício da assistência judiciária, não 

logrando êxito em corroborar aos autos elementos capazes de subsidiar o 

pedido de gratuidade e recolhimento das custas ao final da instrução, 

sendo devidamente fundamentada a decisão que indeferiu os pleitos 

formulados. Imperioso ressaltar que, a parte Autora se reservou a tecer 

considerações globais a fim de convencer o juízo da alegada 

hipossuficiência, sem juntar aos autos qualquer elemento de prova de que 

atravessa situação financeira que a impossibilitasse recolher as custas 

imediatamente ao ato de distribuição da ação, sendo o indeferimento do 

pleito medida legalmente que se impunha. Entretanto, concedido prazo 

para que a Autora promovesse com o recolhimento da custas, a 
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Requerente deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das 

custas, sem apresentar qualquer justificativa para a inércia até esta data. 

Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula nº 240 do STJ ao 

caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em razão 

do abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo 

(recolhimento das custas) nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, e 

portanto, é dispensável a intimação pessoal da parte Autora. Nesse 

sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça e Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS 

CUSTAS – INÉRCIA DO INVENTARIANTE – SENTENÇA QUE EXTINGUE O 

FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA FALTA DE PRESSUPOSTOS 

DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO, EM RAZÃO DA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS (ART. 485, IV, DO CPC) – DESCABIMENTO – MATÉRIA DE 

INTERESSE PÚBLICO - RECURSO PROVIDO. A inércia do inventariante 

enseja sua remoção (art. 622, II, do CPC). É imprópria a extinção do feito 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, já que o 

inventário é de interesse público, e apresenta peculiaridades próprias que 

não se coadunam com a norma em questão. (Ap 53189/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição (artigo 456, §1º da 

CNGC). Sem honorários sucumbenciais tendo em vista a não angulação do 

feito. Preclusa a via recursal, arquivem-se, observando as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005085-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SEVERO DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1005085-48.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 12815284 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 12590648 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. 12590648 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12815284. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019198-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERMES FRANCO MARQUEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (RÉU)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019198-07.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO 

HERMES FRANCO MARQUEZ RÉU: DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL 

LTDA W Vistos. Considerando que a irregularidade apontada no decisum 

de Id. nº 12359093 restou sanada, com a alteração do valor da causa, 

PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao Sistema PJE. 

INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas complementares ao final 

(Id. nº 12625988), tendo em vista que, além de não demonstrada e sequer 

alegada qualquer incapacidade financeira momentânea da parte autora, é 

certo que a quantia atribuída ao pedido de dano moral não gerará custas 

de elevado valor, capaz de comprometer o acesso da parte ao Judiciário. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar integral cumprimento ao comando judicial contido no decisum de Id. nº 

12359093, sob pena de extinção. Decorrido o prazo ou atendida a 

determinação supra, retornem-me os autos conclusos para, sendo o caso, 

saneamento do feito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014082-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO MACHADO DE ARAUJO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014082-20.2017.8.11.0041 AUTOR: GENESIO 

MACHADO DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. Intime-se o perito para designar 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 Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013114-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDICLEI BARBOSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013114-87.2017.8.11.0041 AUTOR: SIDICLEI 

BARBOSA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. Intime-se o perito para designar 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 
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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 Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015742-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA MARIA DE OLIVEIRA PRADO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015742-83.2016.8.11.0041 AUTOR: DILZA MARIA DE 

OLIVEIRA PRADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. Intime-se o perito para designar 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 Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018876-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR DIESEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018876-21.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LEOMAR 

DIESEL REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. DEFIRO o pedido formulado Id. 11787488. CONCEDO a dilação do 

prazo por 30 (trinta) dias, para que a solicitante apresente os documentos 

requisitados e localize a requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Maio de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002725-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESISLAINE GUIMARAES E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUERRA DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002725-43.2017.8.11.0041 AUTOR: GESISLAINE 

GUIMARAES E SILVA RÉU: EDSON GUERRA DIAS V Vistos. Tendo em 

vista que a audiência de conciliação não restou frutífera (Id nº 8781396), 

REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. 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 

serem intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na 

imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC 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. Considerando que a informação 

de novo endereço, proceda à citação no endereço informado no Id nº 

9293482. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018437-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018437-73.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ BARBOSA 

DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos. Intime-se o perito para designar 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 Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009507-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

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 07/08/2018, às 

11:30h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação (sala 02).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004261-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. P. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1004261-55.2018.8.11.0041 AUTOR: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA NETO RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A W Vistos. 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 
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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, 05 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006192-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1006192-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PEDROLINA 

CINTRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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, 07 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010226-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA WAITE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010226-48.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HELENA 

WAITE DA SILVA BRITO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. W Vistos. 

Considerando o teor da certidão constante no Id nº 8194184, 

REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Com 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, 07 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006513-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1006513-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SILVIA CORREA 

DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 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, 07 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020062-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GUIA DA SILVA (AUTOR)

VALTER ROCHA FILHO (AUTOR)

CLAUDEMI GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1020062-45.2017.8.11.0041 AUTOR: CLAUDEMI GONCALVES, 

VALTER ROCHA FILHO, APARECIDO GUIA DA SILVA RÉU: CONCREMAX 

CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA 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 
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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, 07 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018644-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE MATOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1018644-72.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE HENRIQUE MATOS 

SILVA RÉU: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA 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, 07 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018537-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILDO CANDIDO BAIRRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1018537-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADAILDO CANDIDO 

BAIRRO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M 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, 08 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022556-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER MARCIA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1022556-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JENNIFER MARCIA 

SILVA COSTA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos. Revogo despacho de Id.10000442, tendo 

em vista que o requerimento foi juntado nos autos do processo. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

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

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO SALVADOR PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

E ESGOTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008234-18.2018.8.11.0041 AUTOR: OLIVIO 
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SALVADOR PADILHA RÉU: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE 

SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO AT Vistos. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Olivio Salvador Padilha em desfavor de 

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço , ambos qualificados nos 

autos. Aduz a parte autora que é consumidora dos serviços prestados 

pela requerida, tendo em sua residência a UC n.º 513002-6. Assevera que 

nos meses de maio e junho do ano de 2017 foi surpreendido com as 

faturas nos valores respectivos de R$ 385,92 (trezentos e oitenta e cinco 

reais e noventa e dois centavos) e R$ 387,90 (trezentos e oitenta e sete 

reais e noventa centavos), uma vez que a média do seu consumo atingia o 

patamar de R$ 59,18 (cinquenta e nove reais e dezoito centavos). 

Menciona que ao realizar reclamação junto à requerida, a mesma se 

manteve irredutível quanto aos valores cobrados e, ainda, o obrigou a 

realizar o parcelamento dos valores, os quais totalizavam R$ 941,78 

(novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), para não 

ter o fornecimento de água suspenso. Informa que as faturas seguintes 

persistiram com valores exorbitantes, situação que culminou com o 

completo inadimplemento das faturas mensais e do parcelamento 

acordado, causando a suspensão do fornecimento dos serviços de água. 

Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, a) a autorização 

para pagamento das faturas discutidas no valor de R$ 59,18 (cinquenta e 

nove reais e dezoito centavos) com a consignação dos valores em Juízo; 

b) que a requerida seja compelida a restabelecer o fornecimento de água; 

c) a emissão das faturas posteriores com os valores pela média histórica 

e, ainda, a autorização para dividir em 08 (oito) parcelas iguais e 

sucessiva os valores referentes as faturas que se iniciam a partir do mês 

de julho de 2017, cujo primeiro pagamento será na fatura de março/2018. 

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 parcial 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 que as faturas 

correspondentes ao período questionado, qual seja, maio e junho de 2017, 

apresentam valores elevados, tendo como parâmetro a fatura anterior ao 

período questionado, qual seja, abril de 2017 (Id nº 12466853). Em análise 

a fatura anterior supracitada, é possível notar que foi no valor de R$ 59,18 

(cinquenta e nove reais e dezoito centavos), todavia, no período 

questionado, há faturas que chegam ao valor de R$ 387,90 (trezentos e 

oitenta e sete reais e noventa centavos), fato que evidencia a suposta 

cobrança elevada. Portanto, entendo evidenciada a probabilidade do 

direito. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que, caso a suspensão dos serviços persista, a 

parte requerente estará sendo privada de um serviço público essencial. 

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. Não obstante presente os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto 

aos valores supostamente excessivos das faturas não retira da parte 

autora a obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, 

posto que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de água de forma graciosa. Com efeito, resta evidenciado nos 

autos que a cobrança realizada, no período questionado, se destoa do 

consumo apresentado no histórico de faturas. Todavia, tendo em vista que 

nem todo o valor das faturas pendentes de pagamento é indevido, posto 

que houve algum consumo de água na residência do requerente nos 

meses respectivos, entendo que, no caso em análise, se faz necessária, 

nos termos do art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil, prestação de 

caução relativa ao valor incontroverso, o qual deve ser calculado com 

base na média de consumo dos três meses anteriores à primeira fatura 

supostamente irregular ( fevereiro, março e abril de 2017). Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “Agravo de Instrumento – Prestação 

de Serviços – Fornecimento de Água – Decisão que indeferiu o pedido de 

tutela de urgência, consistente no restabelecimento do fornecimento de 

água na residência do agravante – Decisão agravada que comporta 

reforma, ex vi do que dispõem os arts. 300 e 301, do NCPC, como medida 

assecuratória de direitos e para que seja mantido o equilíbrio entre as 

partes durante o transcurso da relação processual – De fato, caso não 

seja restabelecido o fornecimento de água no imóvel do autor, a decisão 

final a ser proferida nesta demanda, poderá restar inócua – Demais disso, 

a maior parte do débito que ensejou o corte no fornecimento, é pretérito – 

Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que é 

inadmissível a suspensão do fornecimento de água, em razão de débito 

pretérito – Não menos certo, porém, que 03 prestações não pagas não se 

referem a débito pretérito – Destarte, e considerando a necessidade da 

manutenção do equilíbrio entre as partes o implemento da medida de 

urgência concedida, fica condicionado à prestação de caução no valor 

das faturas atuais inadimplidas – Com efeito, a caução é imprescindível, 

para que não seja criada situação de periculum in mora inverso – Trata-se 

da chamada contracautela, que propicia equiparação de interesses, 

garantindo tratamento igualitário às partes durante o transcurso da relação 

processual –– Recurso provido com observação e determinação provido, 

com observação e determinação”. (TJSP, Processo AI 

20169523020178260000 SP 2016952-30.2017.8.26.0000, 29ª Câmara de 

Direito Privado-TJ-SP, Relator Neto Barbosa Ferreira, Publicação 

08.03.2017). Destarte, ainda que a parte requerente busque, com a 

presente demanda, a discussão do valor faturado pela requerida, é certo 

que devem ser resguardados, também, os interesses dessa em receber o 

seu crédito, ao menos no valor correspondente ao consumo mensal 

incontroverso. Por outro lado, no tocante ao pleito de emissão das faturas 

posteriores calculadas pela média do consumo, entendo que tal pleito não 

merece guarida, nesta fase inicial, posto que não é possível saber se o 

consumo de fato não ultrapassou a média de consumo. Deste modo, 

considerando que as faturas posteriores a julho de 2017 também 

apresentaram valores elevados, segundo a parte autora, entendo que a 

presente liminar abrangerá as faturas de maio de 2017 até a abril de 2018. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência postulado, pelo 

que determino que a requerida RESTABELEÇA o fornecimento de água da 

UC nº 513002-6., no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após sua 

intimação desta decisão. CONDICIONO o cumprimento da tutela de 

urgência ao depósito judicial do valor que a autora entende devido nas 

faturas questionadas (maio de 2017 a abril de 2018), observando-se, para 

tanto, a média de consumo relativa aos três meses anteriores ao período 

contestado (02,03 e 04 de 2017). Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Em caso descumprimento, 

fixo, com fulcro no art. 297 do Código de Processo Civil, 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. 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 07 de agosto de 2018, 

às 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

02. 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 
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ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - MT, 

09 de Maio de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009507-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009507-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada 

por José Vitor da Cunha Gargaglione em desfavor de Unimed Cuiabá, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz o autor que aos 

24.02.2016, o autor foi diagnosticado com carcinoma urotelial de alto grau 

da bexiga urinária, com invasão da camada muscular própria. Menciona 

que, diante do diagnóstico, foi submetido aos 05.04.2016 ao procedimento 

de cistoprostatectomia juntamente com o procedimento de linfadenectomia, 

onde foram retirados a bexiga, próstata, vesícula seminais e trinta 

linfonodos da região afetada, sendo que, de todo material extraído, apenas 

02 (dois) linfonodos apresentaram neoplasia. Assevera que foi submetido 

à terapia pós-operatória, mediante a ministração de quimioterapia 

adjuvante, com a utilização dos princípios ativos de cisplatina e 

gencitabina. Sustenta que após o período do tratamento, apresentou boa 

recuperação, com a realização frequente de exames para verificação de 

novas intercorrências. Todavia, aos 16.01.2018, ao realizar exame de 

rotina, foi detectado variação em um dos linfonodos que não fora extraído 

no primeiro procedimento e, após a realização de exames, foi 

diagnosticado recidiva em uma artéria ilíaca. Esclarece que, em virtude do 

novo diagnóstico, foi prescrito pelo médico Dr. Carlos Dzik o tratamento de 

imunoterapia com o medicamento pembrolizumabe, com três aplicações na 

dosagem de 200 mg (duzentos miligramas), a serem ministrados com 

intervalo de 21 (vinte e um) dias entre cada aplicação. Informa que a 

medicação foi aprovada pela Anvisa aos 20.11.2017, sendo 

comercializado com a nomenclatura de Keytruda 100mg/4ml. Diz, ainda, 

que a medicação tem apresentado resultado em média de 30% (trinta por 

cento) superior aos tratamentos de quimioterapia adjuvantes nos casos 

recidivos. Por fim, relata que a aquisição do produto deve ser feita 

diretamente na farmácia do Hospital Sírio Libanês, eis que a medicação é 

vendida condicionada à ministração pelo médico solicitante, naquele 

nosocômio. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que 

a requerida seja compelida a custear a medicação Pembrolizumabe, com o 

valor a ser depositado na conta do Hospital Sírio Libanês. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos são suficientes a evidenciar que o autor foi 

diagnosticado com quadro de recidiva ganglionar, tendo sido submetido à 

linfadenectomia aos 06.03.02018, no Hospital Sírio Libanês, conforme 

relatório médico constante no Id nº 12649234. Ademais, há a prescrição 

médica do fármaco Keytruda 100mg/4ml (Id nº 12649289 e 12649327). 

Consta nos autos, ainda, o pedido administrativo formulado à requerida, 

aos 27.03.2018, visando à disponibilização do medicamento que, segundo 

a parte autora, não foi respondido até a presente data (Id nº 13046044). 

Pois bem. Analisando os autos, precipuamente os relatórios médicos, 

nota-se que a prescrição do fármaco pembrolizumabe, comercializado 

pelo nome de Keytruda, foi realizada em razão da recidiva da doença e em 

virtude dos resultados em média 30% (trinta por cento) superiores aos 

tratamentos de quimioterapia adjuvantes nos casos recidivos. Ademais, 

conforme relatado no laudo médico (Id nº 12649327), a droga foi aprovada 

pela Anvisa. Destarte, estando demonstrado que o fornecimento do 

medicamento constitui meio de prolongar e dar qualidade de vida ao 

requerente, não se pode privá-lo desta prerrogativa e nem aguardar a 

manifestação da parte ré que há mais de 01 (um) mês foi instada a se 

manifestar, todavia se manteve inerte. Deste modo, o deferimento do pleito 

liminar é medida que se impõe. À propósito, colaciono os seguintes 

julgados, in verbis: “AGRAVO INTERNO. Decisão do relator, que 

ratificando a tutela recursal concedida no plantão judiciário, concedeu o 

efeito ativo. Ao agravo de instrumento interposto pelo autor a fim de se 

deferir a tutela de urgência para que a ré forneça o tratamento oncológico 

com o medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). Inconformismo da 

operadora de saúde, sob a alegação de tratar-se de medicamento 

experimental, expressamente excluído da cobertura contratual. 

Descabimento. Inicial instruída com relatório médico que prescreve o 

tratamento quimioterápico com o medicamento. Súmulas nºs 95 e 102 do 

TJSP. Registro do fármaco junto a ANVISA. Inexistência de óbices à 

concessão da tutela de urgência. Presença dos requisitos do artigo 300 

do CPC. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; 

AgRg 0000521-18.2018.8.26.0000/50000; Ac. 11234589; São Paulo; 

Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 

05/03/2018; DJESP 13/03/2018; Pág. 2127) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Consumidor.Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais. Decisão agravada que determinou à requerida/agravante o 

fornecimento à autora/recorrida do medicamento pembrolizumabe 200mg, 

via intravenosa, a cada três semanas, enquanto durar o tratamento, sob 

pena de multa única fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Paciente 

portadora de câncer de estômago (neoplasia gástrica), com retirada de 

parte do órgão, por meio de uma gastrectomia subtotal. Doença inserida na 

cobertura do contrato de seguro-saúde. Decisão sobre o tipo de 

tratamento a ser seguido que cabe ao médico e não à empresa do plano 

de saúde. Precedentes. Mantida a decisão agravada. Recurso conhecido 

e improvido. À unanimidade. (TJSE; AI 201700825272; Ac. 28198/2017; 

Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de A. Lima; Julg. 

12/12/2017; DJSE 18/12/2017) Por essas razões, entendo restar presente 

a probabilidade do direito a parte autora. No que tange ao perigo de dano, 

emerge da própria pretensão da parte autora, pois a não viabilização do 

medicamento imporá risco à saúde e à própria vida da parte autora. Dessa 

forma, em juízo de estrita delibação, entendo que, no caso concreto, os 

direitos fundamentais de preservação da vida e da saúde devem se 

sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da autora e o evidente 

perigo de dano. 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, abrindo a possibilidade da parte requerida realizar a cobrança 

do medicamento disponibilizado. Por outro lado, no tocante ao pedido de 

reembolso dos valores gastos, entendo que tal pleito não merece guarida 

nesta fase inicial, uma vez que não há os autos elementos que evidenciem 

a insolvência da requerida apta autorizar o imediato reembolso. Posto isso, 

com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), 

forneça o medicamento Pembrolizumabe comercializado pelo nome de 

Keytruda 100mg/4ml, nos termos previstos na inicial, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de bloqueio de valores para pagamento 

do medicamento. Para o caso de descumprimento dessa decisão, FIXO 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com 

fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. No mais, ante o 
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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). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, em regime de 

Plantão. Cuiabá, 08 de Maio 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021054-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA (REQUERENTE)

ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021054-40.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO, SONIA 

REGINA CORDEIRO DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de 

Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito e 

pedido Liminar ajuizada por Eliene Benedita Montesuma de Carvalho, neste 

ato representada por sua genitora Sonia Regina Cordeiro em face de 

Banco BMG S/A, pugnando pela concessão da tutela de urgência para 

que sejam cancelados os descontos provenientes de cartão de crédito 

consignado, de sua pensão, o qual não foi solicitado e nem utilizado. 

Relata que, os descontos em seus rendimentos são efetuados desde 

setembro de 2009, no entanto, não percebeu, pois nunca consultou seu 

holerite. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. No que dispõe o art. 

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

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

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

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

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

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

caso em tela, entendo que não restaram demonstrados os requisitos 

inerentes à medida pretendida. Infere-se que não restou evidenciado de 

forma indubitável a probabilidade do direito em favor da autora, na medida 

em que o cartão que colaciona junto a inicial possui o número 5313 0413 

7702 1030, enquanto que na fatura que afirma os descontos apresenta o 

cartão de nº. 5313 04XX XXXX 4023, ou seja, com terminações diferentes. 

Destarte, prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa 

formar convicção mais segura a respeito da questão. Assim, ausente um 

dos requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência designada para o dia 21 de março de 2017, às 9h, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 

2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016315-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016315-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCIANE CARLOS PEREIRA REQUERIDO: CLARO 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 

Franciane Carlos Pereira em desfavor de Claro S/A, ambos qualificados no 

auto. Alega a requerente que foi surpreendida com a inscrição do seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um apontamento realizado pela 

requerida. Menciona que desconhece tal débito, uma vez que nunca 

firmou contrato com a empresa ré. Aduz, ainda, que entrou em contato 

com a requerida, visando resolver tal celeuma, todavia não obteve êxito. 

Com o escopo de suspender os apontamentos que sustenta ser 

indevidos, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida retire a 

negativação efetuada no cadastro restritivo de crédito, bem como se 

abstenha de efetuar novas inserções. Aos 24.01.2017 a parte autora foi 

intimada para acostar ao feito extrato de negativação atualizado, sendo a 

determinação atendida no Id nº 8168952. 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 parcial 

deferimento. Isso porque, após ser intimada para trazer aos autos 

documento atualizado, a parte autora trouxe novo extrato, do qual é 

possível inferir que não existe nenhum apontamento. Deste modo, verifico 

a perda do objeto quanto a retirada dos dados da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito. Por outro lado, entendo haver 

probabilidade do direito no tocante à nova inserção dos dados, uma vez 

que, já tendo sido realizado apontamento em uma oportunidade (Id nº 

7341209), entendo haver pertinência do pleito autoral para vetar novas 

inserções. 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 
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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 parcialmente o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, SE 

ABSTENHA de incluir os dados da requerente no cadastro restritivo de 

crédito no tocante aos contratos 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 constante no Id nº 7341081, 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 07 de agosto de 2018, 

às 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

02. 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, 08 de Maio de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012298-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA BORGES (AUTOR)

AILTON GERALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012298-71.2018.8.11.0041 AUTOR: AILTON 

GERALDO DA SILVA, IRENE APARECIDA BORGES RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada 

por Ailton Geraldo da Silva, neste ato representado por sua curadora, 

Irene Aparecida Borges, em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico, todos devidamente qualificadas nos autos. Aduz a parte 

autora que possui relação contratual com a requerida desde 01.02.2000. 

Narra que aos 05.05.2018, após aderir ao serviço de atenção domiciliar, 

iniciou o tratamento, todavia a requerida se nega a fornecer o tratamento 

domiciliar completo. Esclarece a parte autora que possui problemas de 

locomoção, sendo portador de demência (Alzheimer) em grau avançado, 

dependendo de nutrição enteral via gastronomia, e atualmente encontra-se 

traqueostomizado em macronebulização, com necessidade de cuidados 

contínuos. Assevera que em razão do seu quadro de saúde foi submetido 

a um procedimento cirúrgico aos 10.02.2018, com a introdução de uma 

sonda de nutrição enteral, tendo recebido alta aos 05.05.2018. Menciona 

que necessita da liberação do tratamento do Home Care completo, uma 

vez que o tratamento domiciliar autorizado não supre as suas 

necessidades. Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que 

a requerida autorize/custeie o tratamento home care em sua integralidade. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento. Com efeito, 

compulsando os autos, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, 

elementos seguros acerca da probabilidade do direito da parte autora. Isso 

porque, o contrato firmado entre as partes, constante no Id nº 13085259, 

não traz informação acerca da cobertura ou não da internação na 

modalidade home care, tampouco expõe quais seriam os itens cobertos na 

referida modalidade de tratamento. Outrossim, o supracitado instrumento 

contratual exclui na cláusula XII, item 12.1, alínea b, cobertura à consultas, 

serviços de enfermagem e fornecimento de medicamento para tratamento 

domiciliar. Ademais, convém consignar que conforme Parecer Técnico nº 

5/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a atenção ou 

assistência domiciliar pode ser oferecida pelas operadoras de saúde, 

desde que o médico assistente do beneficiário determine a internação 

domiciliar em substituição à internação hospitalar.[1] In casu, analisando 

detidamente os autos, observo que os laudos médicos acostados ao feito 

não prescrevem a assistência domiciliar como substituição à internação 

hospitalar (Id nº 13085000, 13085030, 13085065), apenas informam o 

estado de saúde do autor. Além disso, a parte autora não narrou na inicial 

em quais condições o tratamento foi fornecido pela ré, apenas limitou-se a 

dizer que a assistência fornecida não atende às necessidades. Destarte, 

considerando que o contrato não pormenoriza a cobertura de atendimento 

na modalidade home care, somado ao fato de que os atestados médicos 

apresentados não demonstram a indicação da assistência domiciliar como 

forma de substituição à internação hospitalar, entendo ausente, nesta 

fase, a probabilidade de direito da parte autora. 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. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, 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). 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. Por fim, com fulcro no 

art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação 

prioritária do feito, haja vista tratar-se de pessoa doente com mais de 60 

(sessenta) anos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Maio 

2018. Bruno D’Ol iveira Marques Juiz de Direi to [1] 

http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_t

ecn i co /_PARECER_05-2018_AS S I S T N C I A % 2 0 D O M I C I L I A R % 2 0 -

%20HOME%20CARE_VERSO%20FINAL_21122017.pdf
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9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009648-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO CAIXETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE NEVES DA CRUZ (RÉU)

JANAINA DE ABREU LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER DA SILVA OAB - MT11586/O-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestação acerca da Petição da parte requerida juntada nos autos, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003939-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ING - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ ALVES NOGUEIRA VALERIO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação da parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029995-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação da parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Gestor de Secretaria

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028874-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034716-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE MENEZES (AUTOR)

RAIMUNDO NOGUEIRA DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da Capital. Intime-se 

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

e intime-se a parte ré para comparecer (endereço fl. 04 e 52), alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

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

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

10, NCPC). Citem-se os confinantes pessoalmente (246, § 3º, NCPC). 

Cite-se por edital, com o prazo de 20 dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (art. 259, I e III, NCPC). Publique-se o edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Cientifique-se para 

que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

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

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009068-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE LUCY NARY BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Proceda-se a alteração do cadastro do polo ativo para Espólio de 

Lucy Mary de Oliveira Gomes. Designo o dia 19/06/2018, às 08h30min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

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

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

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

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

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

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

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

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

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 
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que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

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

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009976-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO SABINO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROMILDO 

SABINO BATISTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 13030860 para suspender o 

presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de maio de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012223-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA IVAN RAMOS ASSOCIADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIR JOSE SIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GASTAO BATISTA TAMBARA OAB - BA16875 (ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012441-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MOURA DE AVILA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TATIANE MOURA DE AVILA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de 

imposto de renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009090-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI APARECIDA SANTANA COURACA (AUTOR)

JOAO CARLOS COURACA (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINA AUXILIADORA DE ALMEIDA (RÉU)

ATILLA EUGENIO ROSA ROCHA (RÉU)

SAGUAS MORAES SOUSA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 19/06/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar ou purgar a mora é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá 

início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 12 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030910-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI NAKAZORA TAMURA (REQUERIDO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008733-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariana Braga Louzada OAB - MT0008425A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (RÉU)

 

Vistos. Proceda-se a correção do polo ativo, conforme inicial, para 

constar M. F. A como autor, representado por Leandro Edson Amaral. 

Designo o dia 19/06/2018, às 09h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 
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entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

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

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

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

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

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

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

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

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008998-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. M. P. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS OAB - 960.760.541-15 

(REPRESENTANTE)

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 19/06/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

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

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

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

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

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

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

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

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016813-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. D. S. (REQUERENTE)

EDMILSON MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

SANDRA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Vinicius Cintra Padilha de Cunha (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO)

 

Visto. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014451-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022791-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO BORGES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018572-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SANTANA DOS REIS (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007046-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON SCHEFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - PR0038105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (RÉU)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013956-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO BENEDITO DE ALMEIDA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034370-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO 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)

 

Visto. A parte autora foi intimada a apresentar documentos que 

comprovasse fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

conforme certificado nos autos decorreu o prazo legal sem qualquer 

manifestação. Assim, intime-se a parte autora para que efetue ou 

comprove o pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 19 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016521-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Kroton Educacional S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023272-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SILVA FERNANDES (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)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020952-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDINO DE ASSIS FILHO (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:

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 1020952-81.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação de concordância da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial – ID: 10838725, 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de maio de 

2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010406-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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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 1010406-30.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DANIEL SOUZA 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 

27/06/2018, 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 2 de maio de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022674-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. A. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA (REPRESENTADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia. 

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022674-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. A. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA (REPRESENTADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia. 

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002897-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020/O (ADVOGADO)

Luiz Augusto Pires Cezário OAB - MT0002090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUER FAVILLA COSTA (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

IVAN RABELO ALVES (RÉU)

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (RÉU)

ROSSINE AIRES GUIMARAES (RÉU)

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

DEG MAIS LTDA. (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntado aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia. Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020600-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA 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)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia. 

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019994-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARQUES DE TOLEDOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia. 

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020681-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia. 

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020103-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia. 

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021436-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES KRISTINA MOZER GOMES DA SILVA (AUTOR)

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO)

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021436-96.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução das Quantias 

Pagas proposta por Francarlos Benedito Antônio de Souza e Thamires 

Kristina Mozer Gomes da Silva em face de Solaris Construtora e 

Incorporadora Ltda.. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 06/11/2018 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. Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1023577-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. ALVINA SINGH BERTO EIRELI EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - 713.732.091-00 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023577-25.2016.811.0041 Vistos, etc. Em 

que pese à manifestação da parte autora, onde informa que a requerida 

foi devidamente intimada e não compareceu na audiência de conciliação, 

observa-se por meio do Id 10914606, que a intimação foi efetuada em 

desacordo com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil. 

Determino a expedição do mandado de constatação para a verificação do 

abandono do imóvel descrito em discussão nos autos, bem como dos 

pertences deixados no mesmo. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte requerida. Com a 

juntada do termo do Oficial de Justiça e decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011021-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

LEILA AYOUB MALOUF (RÉU)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011021-20.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos decorrentes de Homicídio 

ajuizada por Lucas Daniel Galdino da Silva representado por Elezil Pinho 

da Silva em desfavor de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Malouf e Quirino 

Ferreira de Oliveira, com pedido de tutela de urgência, para que a parte 

requerida preste alimentos ao autor no importe de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) mensais ou um salário mínimo mensal. Consta na inicial que o autor é 

filho de Elezil Pinho da Silva e Isaias Galdino de Jesus. Aduz que seu 

genitor era catador de minhocas e, na data de 06 de março de 2018, 

compareceu no imóvel rural dos dois primeiros requeridos, efetuando o 

pagamento de uma taxa ao terceiro requerido, para obter permissão para 

a retirada de minhocas no local. Relata que, na mesma data, foi 

surpreendido pelo terceiro requerido, devidamente armado, informando 

que o primeiro requerido não havia autorizado à extração de minhocas, 

momento em que disparou a arma de fogo, ocasionando o óbito do genitor 

do autor. Informa que seu genitor estava acompanhado do Sr. Denisvaldo 

de Souza Silva, que não foi atingido pelos disparos. Alega que é menor 

impúbere e dependia economicamente de seu genitor para a 

sobrevivência, razão pela qual se faz necessária à concessão de 

prestação de alimentos no valor pleiteado. 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 o autor que dependia economicamente de seu 

genitor, todavia, o mesmo foi vítima de homicídio cometido pelos 

requeridos, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, 

para que a parte requerida preste alimentos ao autor no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais) mensais ou um salário mínimo mensal. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista 

que, conforme relatado, a morte do genitor do autor, que era provedor de 
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seu sustento, foi provocada pelos requeridos. Nos documentos de Id nº 

12905644 e 12905647 consta, respectivamente, boletim de ocorrência e 

termo de depoimento, relatando que o fato ocorreu na propriedade rural de 

dos dois primeiros requeridos, bem como os disparos foram efetuados 

pelo terceiro requerido. Dispõe os arts. 186, 187 e 927, do Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Observa-se no caso em 

questão que o genitor do autor foi vítima de crime de homicídio, praticado 

pelo terceiro requerido, no imóvel rural de propriedade dos dois primeiros 

requeridos, o que, nesse momento processual, preenche os requisitos 

autorizadores para a concessão de alimentos vindicados pelo autor. 

Discorre o art. 948, do Código de Processo Civil: Art. 948. No caso de 

homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I – no 

pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto 

da família; II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os 

devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Nesse 

sentido encontra-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DA VÍTIMA – SUSTENTO DA 

FAMÍLIA – ART. 273 DO CPC – ASSEGURAR O DIREITO DE 

SOBREVIVÊNCIA – IRREVERSIBILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

COLISÃO ENTRE DIREITO PATRIMONIAL E DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA – ALIMENTOS PROVISIONAIS CORRESPONDENTE A 2/3 DO 

SALÁRIO PERCEBIDO PELA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO. Aquele que, 

por ato ilícito (CC, arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo (CC, art. 927). No caso de homicídio, a indenização consiste no 

pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto 

da família, bem como na prestação de alimentos às pessoas a quem o 

morto os devia, levado em conta a duração provável da vida da vítima (CC, 

art. 948). “Demonstrada a verossimilhança da alegação consistente na 

provável culpa do causador de acidente de trânsito que vitimou o 

companheiro da Agravante, bem como a possibilidade de dano irreparável, 

consistente na necessidade alimentar desta, presentes estão os 

requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC, devendo ser a antecipada a 

tutela, com a fixação dos alimentos necessários à sobrevivência da 

Recorrente. Em que pese a Agravante fazer jus ao recebimento dos 

alimentos provisionais, o valor mensal deve ser distinto do pretendido, eis 

que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a pensão devida 

à companheira deve ser de 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo 

falecido, uma vez que no arbitramento deve-se descontar os valores que, 

presumivelmente, a vítima despenderia com gastos pessoais.” (TJMT, RAI 

n° 49928.2011) A irreversibilidade da antecipação de tutela não pode ser 

óbice para a imposição dos alimentos provisionais quando envolver 

pretensão indenizatória por morte. O risco da irreversibilidade deve ser 

ponderado quando há colisão entre direito patrimonial de natureza 

disponível e a dignidade da pessoa humana de índole natural e humanista. 

(AI 107002/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/06/2013, Publicado no DJE 28/06/2013) 

Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória e determino que os 

requeridos, prestem alimentos ao autor, no importe de 01 (um) salário 

mínimo, que deverá ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, em 

conta bancária a ser informada nos autos, até ulterior decisão do juízo, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados 

bancários para depósito. Dê-se vista dos autos ao digno representante do 

Ministério Público. Designo audiência de conciliação para o dia 03/07/2018, 

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). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009734-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHILA RENATO CERQUEIRA OAB - SP237770 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N Q DE MAMAN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009734-22.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente formulado 

por Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A em face da N Q de Maman. Consta 

na inicial que a autora foi surpreendida com um protesto existente em seu 

nome, uma vez que contratou os serviços do requerido para a emissão de 

anotação de responsabilidade técnica e ao treinamento de brigada de 

incêndio, todavia, o requerido não finalizou os serviços contratados. Aduz 

que na tentativa de receber os serviços não prestados, emitiu nota fiscal 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que a autora não realizou 

o pagamento. Relata que o protesto é indevido, uma vez que os serviços 

cobrados não foram devidamente prestados pela requerida. Em razão dos 

fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a sustação e/ou cancelamento dos efeitos do protesto do 

título. 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 305 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 305. A petição 
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inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide em seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em tela, pretende a parte autora a 

suspensão dos apontamentos do protesto, visto que afirma que os 

serviços cobrados não foram prestados pela requerida. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, diante da alegação da não conclusão dos 

serviços contratados com a requerida e o protesto do título. Do mesmo 

modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste em 

manter a restrição existente em nome do autor. Não restando evidenciado 

o perigo de irreversibilidade da medida. O protesto constitui em coação 

para forçar o pagamento, em razão dos percalços para essa negativa traz 

àquele que tem seu nome protestado. No presente momento, verifico 

restar presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida 

pretendida. Diante do exposto e com a prestação da caução, conforme Id 

12709799, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, para DETERMINAR 

A SUSPENSÃO DO PROTESTO do título descrito na inicial, indicado ao 4o 

Serviço Notarial de Cuiabá/MT, até o deslinde da demanda, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Intime-se e cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar a medida e indicar 

as provas que pretende produzir. Nos termos do art. 308 do Código de 

Processo Civil, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser 

formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será 

apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela 

cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011886-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BORGES (AUTOR)

DANIELA NODARI BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DO PLANALTO SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011886-43.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga 

ajuizada por João Guilherme Nodari Borges e Daniela Nodari Borges em 

desfavor de Gerencial Empreendimentos Torres do Planalto SPE Ltda., com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida 

se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança, judicial ou extrajudicial, 

em nome dos autores, bem como para a requerida se abster de incluir do 

nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que 

na data de 11 de julho de 2016 a parte autora firmou com a requerida o 

instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel para 

entrega futura, para a aquisição de um imóvel, pelo valor de R$ 297.960,00 

(duzentos e noventa e sete mil novecentos e sessenta reais). Aduz que 

realizou o pagamento de R$ 21.595,89 (vinte e um mil quinhentos e 

noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) a título de entrada, sendo 

o pagamento do saldo remanescente fixado em parcelas mensais, 

financiamento bancário e prestações pós-chave. Relata que não possui 

mais interesse na aquisição, uma vez que não possui condições de arcar 

com o saldo remanescente, momento em que pleiteou a rescisão 

contratual perante a requerida e a devolução do valor pago a título de 

entrada. Acrescenta que a requerida ofereceu quantia inferior ao valor 

pago. 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 imóvel 

junto à requerida e, diante da ausência de condições financeiras, 

requereu o distrato do mesmo, todavia, a requerida ofertou quantia inferior 

aos valores pagos a título de entrada, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a 

requerida se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança, judicial ou 

extrajudicial, em nome dos autores, bem como para a requerida se abster 

de incluir do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, 

tendo em vista a comprovação de formalização do negócio jurídico (ID nº 

13027406 e 13027494), bem como a informação de solicitação de distrato. 

Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, uma vez que a continuidade do contrato pode gerar 

prejuízos financeiros e restrição do crédito da autora. Não restando 

evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória e determino que a parte requerida se 

abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao negócio jurídico em 

discussão nos autos, bem como para que se abstenha de incluir o nome 

da autor ano cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Determino que a Sra. Gestora entre em 

contato com a Central de Conciliação e Mediação a fim de se verificar a 

existência de data para a realização da audiência de conciliação (art. 334, 

CPC). 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). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011505-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011505-35.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizado por Anolfo de Assunção Marinho em desfavor 

de Banco do Brasil S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a suspensão da restrição existente em nome do autor. Aduz 

a parte autora que foi constatada uma restrição creditícia lançada em seu 

nome/CPF, todavia informa desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a 

sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Informa que não realizou 

qualquer tipo de relação jurídica que originou a restrição de seu crédito, de 

modo que o ato é indevido. Requer o julgamento procedente a fim de que o 

requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos 

morais. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória 

de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver 

a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome pela parte requerida, em razão de negócio 

jurídico não realizado, de modo que a restrição é indevida. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor (ID nº 12961774), bem como a alegação de não contratação dos 

serviços. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de a permanência da negativação implicar em 

restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino a expedição de ofício para que o banco de 

dados do SERASA e congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da autora de seu banco de dados, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Determino que a Sra. Gestora entre em 

contato com a Central de Conciliação e Mediação a fim de se verificar a 

existência de data para a realização da audiência de conciliação (art. 334, 

CPC). Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

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

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010891-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER GIGLIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010891-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa em que Vagner Giglio 

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, 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, 
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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 06 (seis) 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, 08 de maio de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001772-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CRISTINA DIAS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001772-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Eliana Cristina Dias 

de Campos contra Cooperativa de Serviços Médicos Unimed Cuiabá, com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida 

autorize/custeie, a realização do tratamento com toxina botulínica e demais 

procedimentos, conforme prescrição médica. Consta na inicial que a 

autora é usuária do plano de saúde oferecido pela requerida. Aduz que 

sofreu uma fratura do radio distal do braço esquerdo e que, após o início 

da restauração de sua saúde, desencadeou uma síndrome complexa na 

região da mão e do punho, sofrendo extrema limitação das articulações. 

Acrescenta que realizou inúmeros tratamentos terapêuticos, todavia, 

nenhum foi satisfatório. Relata que foi prescrito procedimento com o uso 

de toxina botulínica, todavia, a requerida apresentou negativa, com o 

fundamento de o tratamento não ter cobertura contratual pelo plano de 

saúde. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acolho a emenda e 

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. Ausente quaisquer um desses 

requisitos, há que ser indeferia a medida. Ao examinar a inicial e os 

documentos que a acompanham, percebe-se, desde logo, que inexistem 

quaisquer informações que sinalizem urgência e/ou gravidade para 

embasar a necessidade do medicamento solicitado ou do procedimento 

cirúrgico informado. Denota-se, pois, que não restou demonstrado e/ou 

comprovado pela parte autora a existência de prova (pré-constituída) da 

necessidade - em caráter de urgência – da obtenção do procedimento, na 

forma e para os fins colimados nesta fase de cognição sumária. Assim, a 

antecipação da tutela de urgência na forma como pleiteada pela autora 

reveste-se de medida extrema, de caráter excepcional, condicionada a 

inequívoca demonstração da urgência e riscos que envolva cada 

paciente, pressupostos indispensáveis que incumbia à parte autora 

apresentar em direção à concessão da medida perseguida, mas que, 

porém, repise-se, inexistem nos presentes autos. Portanto, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, tendo em vista que nesta fase de cognição 

sumária, ainda não se encontrar presente os requisitos exigidos para 

concessão da medida excepcional. Determino que a Sra. Gestora entre em 

contato com a Central de Conciliação e Mediação a fim de se verificar a 

existência de data para a realização da audiência de conciliação (art. 334, 

CPC). 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). Após, certifique-se e 
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voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011687-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BRAZ CHRISTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AFONSO VALERIO OAB - MT13883/O (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011687-21.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizado por Tiago Braz Cristino em 

desfavor de Bradesco Financiamentos, com pedido de tutela de urgência, 

para que seja determinada a exclusão da restrição existente em nome do 

autor. 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: 

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 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 129871031), bem como a 

alegação de não contratação dos serviços. Do mesmo modo, há urgência 

no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de a 

permanência da negativação implicar em restrição do crédito do autor. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a 

expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA e 

congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu 

banco de dados, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 10/07/2018, 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 maio de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1010685-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FREITAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LIGIA MARQUES MONTANHA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010685-16.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Exigir Contas proposta por Silvana Freitas dos 

Santos em desfavor de Maria Ligia Marques Montanha. Designo audiência 

de conciliação para o dia 03/07/2018, às 11:00 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. Importante ressaltar que, 

conforme art. 550, do Código de Processo Civil, o requerido deverá ser 

citado para que preste as contas ou ofereça contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 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 aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) 

meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 
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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, 02 de maio de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010833-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (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 1010833-27.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais decorrente a Falha na 

Prestação do Serviço ajuizada por Salatiel de Lira Mattos desfavor de 

Banco do Brasil S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 

03/07/2018, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. 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. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de maio de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010834-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIAS RAMOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROSA DA SILVA OAB - MT0007860A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010834-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por João Dias Ramos – 

EPP em desfavor de Jornal Diário de Cuiabá Ltda.. 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, 02 de maio de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011893-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOTEX TECIDOS DE MODA - EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO)

WUENDER VONI RODRIGUES GOMES OAB - GO49170 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA BATISTA NACIONAL PENIEL (EXECUTADO)

POLLIANA RIBEIRO GONCALVES CHAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011893-35.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa com Pedido de Arresto 

ajuizada por ECOTEX Tecidos de Moda Eireli – EPP em desfavor de Igreja 

Batista Nacional Peniel e Poliana Ribeiro Gonçalves Chavier. 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, 03 de maio de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010695-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA CLEMENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILU DOS SANTOS GIMENEZ (RÉU)

SILMAR GOMES DE MOURA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010695-60.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por 

Ressarcimento Material e Moral ajuizada por Josimar Oliveira Clementino 

em desfavor de Silmar Gomes de Moura EPP e Marilu dos Santos Gimenez. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino que a Sra. Gestora 

entre em contato com a Central de Conciliação e Mediação a fim de se 

verificar a existência de data para a realização da audiência de 

conciliação (art. 334, CPC). 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, 08 de maio de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 87 de 252



Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010947-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA SEXTITO LEMOS MELO (EXECUTADO)

WILTON LEMOS MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010947-63.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial por Quantia Certa 

contra Devedor Solvente ajuizada por MTM Construções Ltda. em 

desfavor de Wilton Lemos e Maria Cristina Sextito Lemos Melo. 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, bem como a cópia dos atos 

constitutivos e o instrumento de procuração, 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, 08 de maio de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011201-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON RODOLFO ALVES DA COSTA (RÉU)

EDEVANE MARIA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011201-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos causados por 

Acidente de Veículo ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em 

desfavor de Edvane Maria da Costa e Janderson Rodolfo Alves da Costa. 

Designo audiência de conciliação para o dia 10/07/2018, às 08:00 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 maio de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019711-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLEANO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista que a parte autora, até a presente data não 

cumpriu o contido no decisum de id. 10493780, de 06.11.2017, procedo a 

intimação da parte Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias: 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 

– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 

das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. CUIABÁ , 8 de maio 

de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. DEIVISON FIGUEIREDO PINTEL 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000682-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU LOGRADO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000682-02.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 17.410,01; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

ARISTEU LOGRADO VIEIRA Vistos... Recebo a emenda à inicial IDs: 

12211308 e 12211353. Compulsando os autos, verifico que a notificação 

extrajudicial da parte devedora foi encaminhada ao endereço do contrato, 

enquanto no aditivo foi informado novo local de residência, ou seja, R. 

Senador Filinto Muller n.1095, Res. Tucana, portanto, para evitar nulidades 

futuras, intimo o autor para em 15 dias, esclarecer e se for o caso, juntar 

aquela enviada para o local do aditivo, observando, que a notificação em 

comento foi recebida por terceiro. Transcorrido, em caso de silêncio, 

conclusos para concessão da liminar, restando ao autor a 

responsabilidade de sua desídia. Cumpra-se. CUIABÁ, 08 de maio de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019287-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE PINHEIRO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 
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do Processo: 1019287-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: FABIANE PINHEIRO MONTEIRO Vistos, etc.. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte devedora não foi constituída 

em mora, haja vista que a notificação extrajudicial não foi recebida no 

endereço constante no contrato, tendo sido devolvida com a informação 

“AUSENTE”. Em que pese ser entendimento desse juízo que a mora da 

parte devedora pode ser comprovada por meio do edital de protesto, 

mister se faz acompanhar o entendimento de diversos Tribunais pátrios. 

Senão, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO 

DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM NECESSIDADE. 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. 

Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da 

orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

10/03/2015, DJe 16/03/2015). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO 

DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

1. Assentado no acórdão estadual que a comunicação foi encaminhada ao 

endereço, mas não houve recebimento, pois estava ausente o devedor. 

Súm. 7/STJ. 2. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de 

que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de 

notificação ao endereço constante do contrato, bem. 3. Conclusão do 

acórdão recorrido como de seu efetivo recebimento que se encontra no 

mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 

416.645/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - MORA NÃO 

CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.“ Ausente comprovação de 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no 

contrato, pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração 

da mora” (TJMT – 2ª Câm. Cível – Ag 70612/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).” (TJMT, 

Ap 55490/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 

08/08/2017). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - COISA JULGADA MATERIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA 

REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR- VALIDADE - 

PRESCINDIBILIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE 

- MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE 

AUTORA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS - 

DECOTE DA MULTA ARBITRADA NO PRIMEIRO GRAU. - Nas hipóteses de 

sentenças terminativas, a autoridade da coisa julgada prevalece apenas 

no seu aspecto formal, na direção de inviabilizar a discussão do mesmo 

tema naquela lide, pelo que os seus efeitos não atingem outros processos. 

- Havendo prova de que a constituição da parte Devedora em mora se deu 

por meio de notificação extrajudicial, enviada e recebida no endereço por 

ela informado, no momento da celebração do Contrato, considera-se 

regular a comprovação de sua constituição em mora, sendo 

desnecessária que a entrega seja feita pessoalmente ao Recorrido. - Não 

sendo cumprida a medida liminar de busca e apreensão do bem, por 

ausência de localização, e não tendo a parte Credora indicado novo 

endereço para a diligência ou requerido a conversão do feito em Depósito 

ou Execução, correta a extinção do processo, por ausência de condição 

de procedibilidade. - A extinção da ação de busca e apreensão, sem 

análise de mérito, por desídia da Autora, implica na sua condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado da Ré. - 

Não caracterizado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração, a 

multa arbitrada no Juízo de origem, com fundamento no art. 1.026, §2º, do 

CPC/2015, deve ser afastada.” (TJMG, Relator(a): Des. (a) Roberto 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data da publicação da 

súmula: 10/10/2017). Desta feita, faculto a parte requerente o prazo de 15 

dias para emendar a petição inicial, trazendo aos autos a comprovação da 

constituição em mora da parte devedora ou requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025864-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETTE MUTRAN MALUF (AUTOR)

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF (AUTOR)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR)

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (AUTOR)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

13073020 . Cuiabá-MT, 9 de maio de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI 

KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035144-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ARAUJO JUNIOR (AUTOR)

EVA DIAS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGIA PINTO DIAS LEITE OAB - MT0010298S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO 1 - Certifico e dou fé que a Contestação de ID 13000145 é 

tempestiva. 2 - Procedo à intimação dos autores para, no prazo de 15 

dias, impugnarem a contestação. Cuiabá-MT, 9 de maio de 2018 MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 

56/2007-CGJ

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017367-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. REZEPOKA COMERCIO DE BATERIAS - ME (EXECUTADO)

LEONICE BIGOTE REZEPOKA (EXECUTADO)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 
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termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 9 

de maio de 2018 HERMINIA ASSUNCAO SANTOS Técnico Judiciário 

Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023213-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 9 

de maio de 2018 HERMINIA ASSUNCAO SANTOS Técnico Judiciário 

Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006619-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DO BOM DESPACHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 9 

de maio de 2018 HERMINIA ASSUNCAO SANTOS Técnico Judiciário 

Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012354-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012354-07.2018.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: 

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Parte Ré: REQUERIDO: CRISTIANE 

APARECIDA MACHADO Vistos etc... Da análise, verifica-se que tratam os 

autos de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

13.043/14, na forma do provimento nº 31/2015 da CGJ visando a 

apreensão do veículo Citroen C3 XTR, Placa NJI-5710 nesta cidade. O 

mencionado provimento dispõe sobre a possibilidade de a parte autora 

pleitear diretamente no juízo onde foi localizado o bem com vistas a sua 

apreensão, sempre que o bem estiver em Comarca distinta daquela onde 

tramita a ação. Em consulta aos andamentos do processo originário, 

código 185625, constata-se que houve acordo entre as partes, o qual foi 

homologado em 22/07/2015. Aos 23/03/2018, ao verificar que a parte ré 

não o havia cumprido, a MM. Juíza da 4ª Vara Cível de Sinop determinou a 

intimação da ré para efetuar o pagamento do débito em 15 dias, sob pena 

de prosseguimento do feito com a apreensão do bem, ou seja, não há 

nenhuma determinação judicial a sustentar o pleito atual. Posto isso, 
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indefiro o pedido de apreensão do veículo em tela, na for requerida, uma 

vez que o provimento nº 31/2015 da CGJ autoriza apenas a apreensão de 

bens objetos de ações de busca e apreensão ou reintegração de posse 

em decorrência de liminar, o que não é o caso. Com efeito, sem recurso, 

remetam-se os autos à 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT para que 

sejam tomadas as medidas pertinentes, com as homenagens devidas. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013310-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA FERREIRA MODESTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que contestação de ID 9596278 é tempestiva. 

Ademais, intimo parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 9 de maio de 2018 HERMINIA 

ASSUNCAO SANTOS Técnico Judiciário Autorizado pelo Provimento. 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001025-95.2018.8.11.0041

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:

SIMONE MONTIEL DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001025-95.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 6.770,71; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: SIMONE MONTIEL DA 

COSTA Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de SIMONE MONTIEL DA COSTA. Em pesquisa ao Sistema PJE, 

constata-se que tramitou perante o juízo da Vara Especializada em Direito 

Bancário de Várzea Grande uma primeira ação de busca e apreensão n° 

1005370-61.2017.8.11.0002 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 18 de julho de 2017 e extinta 

aos 04 de dezembro de 2017 sem resolução do mérito por desistência. 

Desta feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a 

presente ação é do juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de 

Várzea Grande, senão vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente feito, 

determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à Vara 

Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 08 de 

maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001948-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C J LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001948-24.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 8.490,03; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: C J LOJA DE AUTOMOVEIS 

LTDA Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de C J 

LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA. Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se 

que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário 

uma primeira ação de busca e apreensão n° 1022804-43.2017.8.11.0041 

tendo como objeto o mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi 

ajuizada aos 25 de junho de 2017 e extinta aos 22 de janeiro de 2018, sem 

resolução do mérito, por desistência. Desta feita, verifica-se que a 

competência para processar e julgar a presente ação é do juízo da 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - 

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

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

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 08 de 

maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003308-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAHAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003308-91.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 106.496,23; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. Parte Ré: REQUERIDO: RODRIGO RAHAL Vistos... Tratam-se os autos 

de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL 

em face de RODRIGO RAHAL. Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se 

que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário 

uma primeira ação de busca e apreensão n° 1003310-61.2018.8.11.0041 

tendo como objeto o mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi 

ajuizada aos 15 de fevereiro de 2018 e extinta aos 06 de março de 2018, 

sem resolução do mérito, por desistência. Desta feita, verifica-se que a 

competência para processar e julgar a presente ação é do juízo da 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - 

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

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

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 08 de 

maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005733-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAC TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005733-91.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 9.996,72; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: JAC 

TRANSPORTES LTDA Vistos... Conforme determina o art. 485, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito de ID 

12297179, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro os pedidos de envio 

de ofício ao SERASA e de baixa no sistema RENAJUD, tendo em vista que 

não há decisão judicial neste sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas devidas. No mais, intimo o autor 

para em 15 dias esclarecer os motivos da interposição de duas ações 

com o mesmo pedido e razão de pedir, tendo em vista que tramita na 2 

VEDB a ação 1011939.24.2018, sob pena de aplicação da multa do artigo 

77 do CPC e encaminhamento de cópia à OAB ante ao evidente interesse 

de escolher o juiz natural para a causa. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 08 de 

maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007178-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYCY LAURA RAMOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007178-47.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 27.377,71; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

Parte Ré: REQUERIDO: GLEYCY LAURA RAMOS PEREIRA Vistos... 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito constante no ID 

12605159, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o pedido de 

desbloqueio judicial do veiculo no sistema RENAJUD, em face da 

inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a desistência do 

prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 08 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007925-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE PEREIRA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007925-94.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 26.964,48; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: IRENE PEREIRA DE CAMPOS 

Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, 

extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito constante no 

ID 12604566, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o pedido de envio 

de ofícios ao DETRAN e ao SERASA solicitando baixas nas restrições, em 

face da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 08 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010709-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010709-44.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 44.064,61; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A. Parte Ré: REQUERIDO: REGINA MARIA DA COSTA Vistos... 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito constante no ID 

12954278, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o pedido de 

expedição de ofícios ao SERASA, solicitando o cancelamento de 

restrições em nome do requerido e ao DETRAN, para que seja levantada 

restrição sob o bem, tendo em vista que inexistem determinações judiciais 

nesse sentido. Ademais, constato que não houve recolhimento das custas 

processuais, razão pela qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 

dias. Em caso de descumprimento, proceda o Sr. Gestor nos moldes das 

orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com 

as devidas anotações. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de maio de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007458-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIRO VIEIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007458-18.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 13.685,66; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: HIRO 

VIEIRA NETO Vistos... Conforme determina o art. 485, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito de ID 

12828802, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o pedido de retirada 
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de restrição do sistema RENAJUD, ou de envio de ofício ao DETRAN, para 

que este proceda à baixa do desbloqueio judicial do veículo em face da 

inexistência de determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 08 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1035941-92.2017.8.11.0041

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO 

E NEGOCIOS -

SICOOB INTEGRACAO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI

EXECUTADO: VERDURAO E MERCEARIA 2 IRMAOS EIRELI ME e ANA 

PAULA DA SILVA GOMES

CITANDO: ANA PAULA DA SILVA GOMES 054.583.171-73

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/11/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 32.864,91

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).

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor dos Executados da 

importância de R$ 32.864,91. Ocorre, porém, que os Executados deixaram 

de adimplir os pagamentos a que se obrigou.".

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, 08 de maio de 2018.Assinado Digitalmente

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1018887-16.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA,

ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA: Dr.(s) CRISTIANE TESSARO

EXECUTADO(A,S): ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 e ARTUR 

VIDAL SANTANA.

CITANDO(A,S): ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº. 20.800.655/0001-51 e ARTUR 

VIDAL SANTANA, CPF/MF nº. 032.150.531-01

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/06/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.357,13

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DAS PARTES DEVEDORAS para no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC/2015), 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. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada 

a revelia com nomeação de Curador Especial. 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), tudo em conformidade com a decisão abaixo 

transcrita.

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor dos Executados da 

importância de R$ 5.357,13. Ocorre, porém, que os Executados deixaram 

de adimplir os pagamentos a que se obrigou."

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. Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 02 de maio de 2018.

Suzana Nunes Paraguassu Assessor(a) Assinado eletronicamente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019480-45.2017.8.11.0041

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:

CAROLINE PAOLA RADI MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036938-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012855-92.2017.8.11.0041

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:

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

EDISNEI DE OLIVEIRA (RÉU)

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada a apresentar comprovante de pagamento da 

guia diligência anunciado no id. 12748545, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1021886-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO ROMERO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

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, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

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:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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, 09.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007607-48.2017.8.11.0041

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:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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, 09.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003732-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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, 09.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032812-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHENDERSON MAYA S ALCANTARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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, 09.05.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014498-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031333-51.2017.8.11.0041

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:

MARCIO JESUS SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013136-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BOLIVAL ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo quando a parte requerida não 

está habilitada nos autos por advogado, pois somente através dele que se 

postula no feito. Considerando que o autor tem conhecimento onde 

encontra-se a parte requerida, intime-o para declinar o endereço no prazo 

legal e após, cite-se e intime-a da apreensão e do acordo anunciado nos 

autos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para adequar as avenças 

conforme julgados, no prazo legal, sob pena de arcar com perícia técnica. 

Decorrido o prazo, certifique-se, havendo manifestação diga a autora. Ao 

contrário, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008228-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY ALMEIDA VARGAS NUNES (EXECUTADO)

MARIALVA ALMEIDA NUNES (EXECUTADO)

ALMEIDA CAFE COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça 

(id. 13019615) , e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022420-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014555-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME CABELEIREIROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005903-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032335-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

CARLOS ANTONIO HADDAD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005386-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE MACEDO SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com expressa anuência da parte 

requerida, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 

487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010853-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1038225-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038832-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038083-69.2017.8.11.0041

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:

LARISSA CAMPOS BARBOSA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Custas pelo 

desistente. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033588-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028381-02.2017.8.11.0041

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:

CHURRASCARIA E LANCHONETE AGUAS CLARAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

IVONE DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 04/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002452-30.2018.8.11.0041

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:

GISELE CRISTINA DE ARRUDA PEREIRA (EXECUTADO)

SUTIL AUTO MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR GONCALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. No caso quando ao final foi assinado o título, na parte 

da assinatura de Gisele, está o fez por duas vezes, como constante da 

decisão. Não se trata da assinatura questionada nos embargos. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.05.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002452-30.2018.8.11.0041

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:

GISELE CRISTINA DE ARRUDA PEREIRA (EXECUTADO)

SUTIL AUTO MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR GONCALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. No caso quando ao final foi assinado o título, na parte 

da assinatura de Gisele, está o fez por duas vezes, como constante da 

decisão. Não se trata da assinatura questionada nos embargos. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.05.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031166-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008560-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA SACAMOTO SANTOS DE ARRUDA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024498-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EXECUTADO)

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Devera a parte autora providenciar a citação da 

parte requerida WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025406-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

08.05.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004556-29.2017.8.11.0041

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:

LUCAS DA SILVA TERRES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038173-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031167-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON RAMOS VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Custas pelo 

desistente. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.05.18

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:

RICARDO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder à complementação de diligência para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024034-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN GARCIA FERNANDES (EXECUTADO)

ATALAIA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS 

LTDA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 04/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012367-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO VICTOR ORTEGA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Intime-se o autor para acostar a cópia da inicial da Ação de busca e 

apreensão distribuída, para verificar se trata do mesmo processo onde foi 

concedida a liminar.Após,conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012314-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SANTIAGO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora proceder com a juntada da guia de distribuição da 

ação e respectivo comprovante de pagamento, bem como das guias de 

diligências do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 97 de 252



BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (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, 

08.05.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025199-08.2017.8.11.0041

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:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012281-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS (RÉU)

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS ME (RÉU)

ROSILENE PACIFICO FERREIRA (RÉU)

FRANCISCA CECINA DE OLIVEIRA FERREIRA (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020492-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

FERNANDO GONCALO DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012209-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE TELES DA COSTA (EXECUTADO)

LUIS GUILHERME TELES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003360-24.2017.8.11.0041

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:

MARCELA TEREZA BELIZARIO DA SILVA DO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 04/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009576-64.2018.8.11.0041

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:

WAGNER FERNANDES KIELING (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004076-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FELIPE GOLLIN (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003556-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em execução de sentença não cabe parcelamento do débito. 

Faculto ao credor o levantamento do valor depositado, expeça-se alvará. 

Oficie-se como postulado, pois a tentativa de penhora on line já foi 

efetivada nos autos, resultando infrutífera. Após, diga-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04.05.18 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar 

conhecimento sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas 

da Receita Federal arquivadas na pasta 04/2018 do cartório desta vara, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud e ainda, sobre o alvará expedido 

aos autos no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038544-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013737-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007122-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JINEI FRANCISCO DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. O autor somente veio aos autos comprovar a renda 

após prolação da sentença, quando anteriormente teve oportunidade e 

não o fez. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007126-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH NUBIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. No caso decorreu o prazo tanto para provar seu 

rendimento como efetivar o pagamento da guia de distribuição, pois 

somente após, foi certificado o decurso de prazo. Assim, cumpra-se a 

referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002052-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EMBARGANTE)

RAFAEL SANTIAGO E SILVA (EMBARGANTE)

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.05.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017547-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 
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seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013145-44.2016.8.11.0041

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:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas pelo autor. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.05.18

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014452-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DA COSTA SILVA PEREIRA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000243-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011928-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ROSA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011928-92.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: LEANDRO ROSA 

DE QUEIROZ 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, 09 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011938-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 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: 

1011938-39.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: 

NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011966-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANIAGO E SENA LTDA - ME (RÉU)

JULIANO GARCIA PANIAGO (RÉU)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011966-07.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Parte Ré: RÉU: PANIAGO E SENA 

LTDA - ME, JULIANO GARCIA PANIAGO 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, 09 de maio de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012179-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA (RÉU)

JOSIELLI DOS SANTOS SANTANA (RÉU)

J DOS SANTOS SANTANA COMERCIO - ME (RÉU)

JOSE LUCIO BARBACENA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012179-13.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: J DOS SANTOS SANTANA 

COMERCIO - ME, JOSIELLI DOS SANTOS SANTANA, JOSE LUCIO 

BARBACENA, JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA 

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, 09 de maio 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: 1012301-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012301-26.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. Parte Ré: REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS 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, 09 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015323-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIO FRANCISCO DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a informação da Conta Ùnica (3617 3450) a 

necessidade de obediência à Resolução 15/2012/TP , impulsiono os 

presentes autos para INTIMAR a requerente para informar os dados 

bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO DIAS, ( banco, agência, 

nº da conta (corrente ou poupança) CPF/CNPJ do autorizado e de seu 

advogado) sob pena de arquivamento do processo, no estado em que se 

encontra.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025336-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025336-87.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Valdomiro 

Alves Rodrigues ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de 

Cláusulas Ilegais c/c Ordinária de Revisão Contratual com Pedido de Tutela 

Antecipada em face de Banco Volkswagen S/A. Afirma o requerente que 

firmou com o requerido uma cédula de crédito bancário, em 30/10/2014, no 

valor de R$ 24.292,78, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 638,31, 

para aquisição do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo VOYAGE, ano 

de fabricação/modelo 2014/2015, cor PRETA, placa QBG 1230, renavam 

1024417074. Assevera que há incidência abusiva no contrato de juros 

remuneratórios, capitalização de juros, encargos moratórios, tarifas. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requer a consignação em juízo das 

parcelas vencidas e vincendas no valor de R$ 638,31 que entende devido, 

que o requerido suspenda os descontos efetuados na folha de pagamento 

do requerente, exclua e abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito ou protesto de títulos, a inversão do ônus da prova, 

bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Defiro a emenda à inicial pelo requerente junto aos ID’s 9913267 e 

9913348. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da provo requerido pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna o requerente a consignação em juízo do valor que 

entende devido de R$ 638,31, seja mantido na posse do bem e que o 
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requerido se abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos 

valores cobrados no contrato, dos juros e taxas a serem aplicadas seria 

adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. Temos ainda 

que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome do 

requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além 

disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de 

juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se 

sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). 

Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

os juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a 

presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Também, é 

inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há 

capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também se 

relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo 

o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal 

ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutelo requerido. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Tendo em 

vista o comparecimento espontâneo do requerido, intime-se também o 

mesmo para conhecimento da presente decisão. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 14 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario [1] 

AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª 

Turma, DJe 1/3/2010.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000443-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PAVAO (EXECUTADO)

JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT (EXECUTADO)

M T DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031278-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA MARRECO BELMIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

do endereço correto do banco BMG S/A e não via correspondentes, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028349-94.2017.8.11.0041

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:

VL TUR EXCURSOES, VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

DEJANIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028349-94.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: VL TUR 

EXCURSOES, VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, DEJANIR DE OLIVEIRA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Tendo em vista o acordo realizado 

entre as partes, instrumentalizado na petição de Id 11373683, suspendo o 

presente feito pelo prazo indicado no acordo, ou seja, até 01/11/2025. 

Transcorrido o prazo ajustado (01/11/2025), intime-se o banco exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca do cumprimento do 

acordo, sendo seu silêncio interpretado por cumprimento integral do 

ajuste, ocasionando a extinção da ação. Após, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 09 de maio 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: 1008744-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008744-31.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: RENATA 

CAMPOS FERREIRA BIGNELLI 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 
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demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo JEEP/ GRAND CHEROKEE 4X4 

LAREDO 3.6 V6 4P, Ano Fabricação/Modelo 2014/2014, Chassi 

1C4RJFAG3EC549832, RENAVAM 1022485293, Placa QBB-1400, Cor 

PRETA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. 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 maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006379-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO RIBEIRO TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006379-04.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: ELPIDIO RIBEIRO TAQUES 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 FORD/ 

FIESTA FLEX, Ano Fabricação/Modelo 2009/2010, Chassi 

9BFZF55A0A8488556, RENAVAM 00193048582, Placa ENW-0421, Cor 

PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. 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 maio 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: 1027455-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA TORRES ZAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027455-21.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Parte Ré: REQUERIDO: 

CAMILA TORRES ZAGO SENTENÇA Vistos etc. Banco PSA Finance Brasil 

S/A propôs Ação de busca e apreensão, em face Camila Torres Zago, no 

entanto, requereu, na petição de Id 11123281, a desistência do feito, 

informando que a requerida efetuou o pagamento das parcelas que 

ensejaram a mora, perdendo a presente a ação seu objeto. 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. 

Recolha-se, imediatamente, o mandado de busca e apreensão expedido. 

Deixo de determinar eventuais baixas de restrições, inclusive junto ao 

sistema Renajud, 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, 09 de maio 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: 1033396-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033396-49.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. Parte Ré: REQUERIDO: WELLY 

KAROLINNE DE OLIVEIRA SENTENÇA Vistos etc. Banco Honda S/A 

propôs Ação de busca e apreensão, em face Welly Karolinne de Oliveira, 

no entanto, requereu, na petição de Id 12461830, a desistência do feito, 

informando que a requerida efetuou o pagamento das parcelas que 

ensejaram a mora, perdendo a presente a ação seu objeto. 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 eventuais baixas de restrições, inclusive junto ao sistema 

Renajud, 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, 09 de maio de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029837-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)
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JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA BORBA KEND (RÉU)

VENT-CASA CLIMATIZACAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029837-84.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: RÉU: VENT-CASA CLIMATIZACAO LTDA 

- ME, ELZA BORBA KEND Sentença Vistos etc. I – Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração propôs Ação 

Monitória em face Vent Casa Climatização Ltda-Me e Elza Borba Kend, no 

entanto, requereu junto ao ID 11685987, a desistência do feito em relação 

a um dos requeridos, Elza Borba Kend Em consequência, JULGO EXTINTA 

A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil, apenas em relação a requerida Elza Borba Kend. 

Decorrido o prazo recursal, proceda-se à exclusão do nome da requerida 

Elza Borba Kend do polo passivo da presente ação, com as cautelas 

devidas. II – Proceda a Secretaria o cumprimento da decisão inicial junto ao 

ID 10817304, tendo em vista o comprovante de depósito de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça (ID 10942102), para a citação do requerido Vent 

Casa Climatização Ltda-Me, com urgência, Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de maio de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035160-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BUDTINGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA OAB - MT10434/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 1035160-70.2017.8.11.0041 CERTIDÃO CERTIFICO que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. Nos termos da legislação 

vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR A 

PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da Justiça 

Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

no prazo de 15 dias Cuiabá, 9 de maio de 2018 Katiuscia marcelino Correia 

Analista Judiciário/Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1012476-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE OAB - MT15864/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO ANTUNES DE SOUSA (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1012476-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROMILDA ROSA 

DOS SANTOS INTERESSADO: VALDIVINO ANTUNES DE SOUSA 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. Outrossim, 

intime-se a ilustre subscritora da exordial, para emendá-la, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos procuração da autora Romilda, 

tendo em vista, que a constante no Id. 13110618 encontra-se apócrifa, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. 

Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010409-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

MARIA MARCIA ANTUNES DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

MARCIA GABRIELLE DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

JANAINA DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

AYRTON CANAVARROS SERRA (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010409-19.2017.8.11.0041. Parte 

Autora: REQUERENTE: EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA Parte Ré: 

INVENTARIADO: DIOGO DA CUNHA SERRA, JANAINA DA CUNHA SERRA, 

MARCIA GABRIELLE DA CUNHA SERRA, MARIA MARCIA ANTUNES DA 

CUNHA SERRA Vistos etc. Em atenção aos requerimentos do id.13083690 

determino: 1- Venha aos autos, com a confidencialidade necessária, cópia 

das ultimas 03 (três) declarações de imposto de renda do falecido 

AYRTON CANAVARROS SERRA, CPF nº 494.603.907-49. 2- Promova-se 

a restrição e bloqueio dos veículos Toyota/Corolla, placa OBQ-8900, ano 

2013; VW/Jetta, placa OBA-0103, ano 2011; Toyota/Hilux SW4, placa 

NJH-0005, ano 2008; GM/S10, placa DDK-0609, ano 2000 e Brandy/Pista, 

placa JYA-9696, ano 1995. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de maio de 2018. 

Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031770-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON ROBERTO DO CARMO E SILVA (REQUERENTE)

ODETE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ROBERTO E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031770-92.2017.8.11.0041 Visto. Importa observar, preliminarmente, que 

a juntada de nova procuração outorgando poderes para novo advogado 

implica na revogação tácita do instrumento anterior, consoante 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: "2. A outorga de 

nova procuração sem ressalva do instrumento procuratório anterior 

caracteriza revogação tácita de mandato. Precedentes." (AgRg no REsp 

1536684/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016) Logo, não é necessária a 

revogação de poderes postulada na petição com id. 11266648, que se 
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operou com a juntada do novo instrumento de mandato. Intime-se o 

procurador da inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, haja 

vista o litígio entre os interessados, requerer a conversão do rito do 

arrolamento para o inventário e apresentar as primeiras declarações, bem 

como, os documentos relacionados na decisão proferida com id. 

10614595, sob pena de remoção. Caso, inexista litígio deverá apresentar 

acordo de partilha com assinatura de todos os herdeiros. Habilite-se no 

processo a Dra. Patrícia Gabryelle Alves como advogada de Edmilson 

Roberto do Carmo e Silva e Odete Roberto da Silva, em substituição do 

procurador anterior, cujos poderes foram tacitamente revogados. Após, 

caso sejam apresentadas as primeiras declarações, abra-se vista, pelo 

mesmo prazo, para que os herdeiros, querendo, ofereçam impugnação. 

Do contrário, se for apresentado acordo de partilha, renove-se a 

conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9.5.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1036447-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA VANESSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARY LUCIA FERREIRA DA SILVA JUNGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036447-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDNA VANESSA SILVA 

REQUERIDO: MARY LUCIA FERREIRA DA SILVA JUNGES Vistos etc. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do 

pedido, conferida pelos documentos acostados, defiro o pedido de 

curatela provisória e nomeio a requerente Edna Vanessa Silva, como 

curadora provisória, mediante compromisso. Considerando as 

informações de que a requerida não tem condições físicas e materiais de 

ficar se locomovendo, deixo de determinar a sua citação e intimação para 

audiência de entrevista, e determino seja procedido estudo psicossocial 

pela equipe técnica deste juízo, para comprovação da situação atestada. 

O relatório deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Lavre-se 

o termo de compromisso e expeça-se alvará. Cite-se mediante as cautelas 

e advertências legais. Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03.05.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011758-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIO MUZZI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - 

MT JUÍZO DA Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões TERMO 

DE COMPROMISSO DADOS DO PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO: 

1011758-23.2018.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI PARTE RÉ: VIRGINIO MUZZI ENCARGO: 

CURATELA PROVISÓRIA SR. VIRGINIO MUZZI, brasileiro, divorciado, 

servidor público aposentado, portador do RG n.º 209164 SSP MT, inscrito 

no CPF sob o n.º 081.058.471-91. PRESENTES JUIZ: Sergio Valério 

COMPROMISSANDO: Requerente: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI, 

brasileiro, casado, advogado, portador do RG n.º 099121-85 SSP/MT, 

inscrito no CPF sob o n. 904.312.601-25, residente e domiciliado no 

Condomínio Rubi, Rod. Mário Andreazza, Bairro Guarita II, Casa n.º 394, 

Várzea Grande/MT. Pelo MM. Juiz foi deferido à pessoa supraidentificada 

o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções do encargo 

mencionado acima. Aceito, prometeu exercê-lo na forma da lei, pelo que 

foi lavrado o presente termo. Cuiabá - MT, 8 de maio de 2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito Mirelli Silva Gestora Judiciária PAULO HENRIQUE 

GAIVA MUZZI Compromissado

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034194-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034194-10.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: LEIDIANE CESAR DE JESUS 

EXECUTADO: EMERSON WINTER DOS SANTOS Vistos. Acolho a emenda 

constante do Id. 11896292. Nos termos do art. 528 do novo Código de 

Processo Civil, cite-se o executado pessoalmente, para no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito 

constante da memória de cálculo, que está atualizada até o mês de 

outubro/2017, mais as parcelas que vencerem no curso deste processo 

(Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a 

impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do valor da 

memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das parcelas 

posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo 

de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, 15.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1028838-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. F. O. (REQUERENTE)

K. S. O. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028838-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ETELVINO DE FREITAS 

OLIVEIRA, KARINA SOUZA OLIVEIRA DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o 

requerente Etelvino de Freitas Oliveira, para se manifestar sobre o 

requerimento constante do Id. 10508916, referente ao pedido de 

desistência da ação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá-MT, 01.03.2018. Sergio Valério Juiz de Direito Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006215-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALENCAR SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA OAB - MT7230/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDE OLIVEIRA ALENCAR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006215-39.2018.8.11.0041 

Visto. 1. Trata-se de ação de inventário proposta por Elaine Alencar 

Silvestre em razão do falecimento de Alde Oliveira Alencar, em que 

declara ser a única herdeira e informa que o inventariado foi casado com 

Maria Valdeci Alencar, que a requerente afirma pretender renunciar a 

meação em seu favor. 2. Inicialmente, observo que inexiste previsão legal 

para renúncia ou cessão de meação, tanto que há expressa vedação por 

parte da Corregedoria-Geral da Justiça, para que os serviços notariais 

promovam o registro desta espécie de negócio jurídico: “Art. 1.413. Não é 
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possível o registro de cessão da meação, que deverá observar a forma 

instrumental para o negócio jurídico correspondente, especialmente como 

a doação.” 3. Com efeito, o ato que a requerente pretende praticar 

configura verdadeira doação, e importa em adiantamento de herança 

(Código Civil, art. 544), que deve ser realizada por meio de escritura 

pública (Código Civil, art. 108), observando-se os requisitos legais. 4. 

Sendo assim, indefiro o requerimento para que seja lavrado termo judicial 

de renúncia de meação. 5. Com relação a autorização para levantamento 

de valores e venda de veículo, somente poderá ser apreciada após a 

apresentação do rol dos bens, bem como, das certidões negativas fiscais 

e comprovação do recolhimento do ITCD, consoante o disposto no § 10º 

do art. 1.245 e art. 1.159 da CNGC: “§ 10. Os pedidos de alvará para 

prática de atos antecipados serão processados dentro dos próprios autos 

(exemplos: venda de bens, saque e recebimento de valores etc.) e 

somente serão apreciados após prestadas as primeiras declarações e 

instruído o feito com todos os documentos exigidos em lei. Estando em 

ordem, dar-se-á vista do pedido ao Promotor de Justiça. Após, os autos 

serão conclusos.” “Art. 1.159. Nos feitos de inventário, arrolamento ou 

concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada 

sem a prova da quitação da dívida ativa ou a concordância da Fazenda 

Pública.” 6. Além disso, nos termos do art. 619 do Código de Processo 

Civil, o requerimento depende de oitiva da viúva. 7. No mais, nos termos do 

art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante a 

requerente Elaine Alencar Silvestre. 8. INTIME-SE a inventariante para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial 

para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 9. 

Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de 

bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e 

seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 10. As 

primeiras declarações deverão ser instruídas com os seguintes 

documentos: a) certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos 

imóveis; b) certidão de casamento do inventariado; c) certidão de óbito do 

cônjuge da inventariada; d) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pela Prefeitura Municipal (do domicílio da inventariada e onde 

estiverem localizados os bens), pelo Estado de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal; e) certidão de 

inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 11. Caso não haja litígio 

quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, observados os 

requisitos legais, a inventariante poderá requerer a conversão do 

inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659), mediante a 

apresentação de acordo de partilha, acompanhado do instrumentos de 

procuração firmado pelo cônjuge sobrevivente. 12. Por fim, importa 

observar que as custas processuais deverão ser recolhidas antes da 

expedição do formal de partilha, conforme o disposto na Lei Estadual n. 

7.603/2001, art. 8º, parágrafo único. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

8.5.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018043-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA CALHAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA OAB - MT13.514-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018043-66.2017.8.11.0041 

Visto. 1. Considerando que todos os interessados gozam de plena 

capacidade civil e estão representados pelos mesmos advogados, 

revelando a inexistência de litígio, determino que este inventário seja 

processado na forma de arrolamento sumário, previsto no art. 659 do 

Código de Processo Civil. 2. Ressalto, outrossim, que o levantamento de 

verbas do espólio depende da comprovação da inexistência de dívidas 

fiscais. 3. Intimem-se para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem 

acordo de partilha, bem como, os documentos relacionados no item 8 da 

decisão proferida com id. 8370716. 4. Expeça-se ofício ao Departamento 

de Pagamento de Pessoal do TJMT, solicitando que transfira as verbas 

devidas ao inventariado, apuradas no processo administrativo n. 

0066672-17.2017.811.0000, para a Conta de Depósitos Judiciais, 

vinculada a este processo. 5. Retifique-se a distribuição do processo para 

que, no polo ativo, nele figurem todos os requerentes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 8.5.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013201-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CAMILA MENDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. E. G. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013201-43.2017.8.11.0041 

Visto. Conforme informação prestada pela Primeira Vara Esp. de Infância e 

Juventude desta Capital (id. 12515741), encontra-se em tramitação 

naquele juízo uma ação de tutela proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em relação aos menores Isaque Emanuel Greffe 

Alves e Benjamin José Greffe Alves, na qual foi concedida liminar de tutela 

em favor da tia materna Tatiane Aparecida Greffe Morais. É o necessário 

para análise e decisão. Dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil que: 

“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir.” No caso posto, verifica-se a existência de 

conexão desta ação com a ação de tutela em tramitação na Primeira Vara 

de Infância e Juventude desta Capital, cuja tutela, concedida liminarmente, 

por força do disposto no parágrafo único do art. 36 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, implica necessariamente o dever de guarda. “Art. 36. 

Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação 

da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o 

dever de guarda.” Portanto, havendo ação de tutela em tramitação, nos 

termos do art. 58 do Código de Processo Civil, as ações devem ser 

reunidas no juízo prevento, qual seja aquele ao qual foi distribuída a 

primeira ação (CPC, art. 59). Diante do exposto, DECLINO a competência 

desta ação para o Juízo da Primeira Vara Especializada de Infância e 

Juventude desta Capital. Promova-se a baixa nos registros e remeta-se o 

processo ao juízo competente. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8.5.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004005-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

CHERLE RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

VALQUES RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

THAIS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

MAURO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

IZANIA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO NILSON PIMENTA DA COSTA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004005-15.2018.8.11.0041 

Visto. 1. Cuida-se de ação de inventário ajuizada pelos herdeiros de Nilson 

Pimenta da Costa em que todos os interessados estão representados 

pelos mesmos advogados (fls. 13, 18, 21, 23, 26, 29 e 33), o que 

evidencia a inexistência de litígio quanto ao inventário e a partilha de bens. 

2. Dispõe o art. 664 do Código de Processo Civil que: “Art. 664. Quando o 

valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) 

salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, 

cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de 

termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de 

valor aos bens do espólio e o plano da partilha.” 3. Logo, considerando 

que o valor dos bens não supera 1000 (mil) salários mínimos, esta ação 

deverá ser processada na forma do arrolamento especial, previsto no art. 

664 do Código de Processo Civil, sabidamente mais célere. 4. Nos termos 
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do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, NOMEIO o requerente 

Valques Rodrigues da Costa para exercer a função de inventariante, 

independentemente de compromisso (Cód. Proc. Civil, art. 664). 5. Com 

efeito, dispõe o art. 664 do Código de Processo Civil, que o inventariante 

deverá apresentar com as declarações, a atribuição de valor aos bens e o 

plano de partilha. Além disso, o pedido deve estar instruído com todos os 

documentos imprescindíveis para o processamento da ação. 6. 

Analisando a petição inicial e os documentos que a instruíram, verifica-se 

que o processo deve ser instruído com os seguintes documentos: I) plano 

de partilha, que deverá conter a relação de bens, dívidas e seus valores, 

bem como, a formulação dos quinhões e seus valores; II) certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelos Municípios de domicílio e 

localização dos bens do inventariado (Cuiabá, Chapada dos Guimarães e 

Santo Antônio de Leverger), pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) 

e da Receita Federal do Brasil; III) certidões, atuais, de inteiro teor da 

matrícula imobiliária n. 11.576, referente ao imóvel localizado em Chapada 

dos Guimarães, e do terreno localizado no Bairro Coxipó do Ouro, 

Cuiabá/MT; IV) certidão negativa de testamento (CNJ, Prov. 56/2016). 7. 

Ressalto, desde já, que o registro do formal de partilha na matrícula dos 

imóveis dependerá do prévio registro do título de aquisição da propriedade 

do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis em nome do autor da 

herança, conforme o disposto no art. 1.227 do Código Civil, por força do 

princípio da continuidade da cadeia dominial, previsto no art. 195 da Lei de 

Registros Públicos. 8. Intimem-se os requerentes para que esclareçam o 

ofício ao INSS solicitando informações sobre saldo de salário, uma vez 

que não há informações de que o inventariado era funcionário público, ao 

contrário, na sua qualificação consta que era artista plástico. 9. Defiro o 

requerimento para que as custas sejam recolhidas antes da expedição do 

formal de partilha (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 8º, parágrafo único). 10. 

Defiro os requerimentos formulados com id. 11879407 e 13002029, para 

que seja regularizado o cadastro das partes no processo. 11. Expeça-se 

ofício aos Consórcios Disal e Honda (id. 11850554 e 11850569), 

solicitando que efetuem o depósito do valor contemplado na Conta de 

Depósitos Judiciais, remetendo a este juízo o comprovante no prazo de 15 

(quinze) dias. No ofício, especifique-se o passo-a-passo para emissão da 

guia de depósito judicial. 12. Promova-se o bloqueio dos saldos de contas 

e aplicações financeiras, via sistema BACENJUD, bem como, sua 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais do TJMT, vinculada a 

este processo. 13. Com a informação juntada ao processo, intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada 

dos documentos relacionados nesta decisão (item 6). 14. Por fim, dê-se 

vista ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8.5.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008334-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BOM DESPACHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMELIA SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008334-70.2018.8.11.0041 

Visto. 1. Indefiro a prioridade de tramitação, visto que o caso não se 

enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.048 do Código de Processo 

Civil. 2. Cuida-se de ação de arrolamento sumário proposta pelos 

herdeiros e em razão do falecimento de Maria Amélia Silva dos Anjos, em 

que não foi observado o disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de 

Processo Civil. 3. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo 

Civil, que a partilha amigável celebrada entre capazes será homologada de 

plano pelo juiz, nos termos da lei. 4. Analisando os autos, verifica-se que a 

petição inicial não foi instruída com os documentos necessários para 

ajuizamento da ação, e que impedem a homologação, sendo eles os 

seguintes: a) acordo de partilha firmado pelos herdeiros (Código Civil, art. 

2.015); b) certidões negativas expedidas pela Prefeitura Municipal de 

Cuiabá/MT, pelo Estado de Mato Grosso (PGE e SEFAZ) e pela Receita 

Federal do Brasil; d) certidão de inexistência de testamento (Provimento n. 

56/2016/CNJ); e) certidão de casamento e de óbito do cônjuge da 

inventariada. 5. Logo, verifica-se que a inicial não foi instruída com toda 

documentação necessária para homologação da partilha. Além disso, o 

valor atribuído à causa não corresponde ao valor da herança, motivo pelo 

qual deverá ser retificado. 6. Sendo assim, com base no art. 320 e no art. 

330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser emendada, sob pena de 

indeferimento. 7. Com relação a autorização para levantamento do crédito 

objeto de precatório, somente poderá ser deferido após juntada de todos 

os documentos, a comprovação da inexistência de dívidas fiscais, com a 

juntada das certidões negativas e o recolhimento do ITCD, consoante o 

disposto no § 10º do art. 1.245 e art. 1.159 da CNGC: “§ 10. Os pedidos de 

alvará para prática de atos antecipados serão processados dentro dos 

próprios autos (exemplos: venda de bens, saque e recebimento de 

valores etc.) e somente serão apreciados após prestadas as primeiras 

declarações e instruído o feito com todos os documentos exigidos em lei. 

Estando em ordem, dar-se-á vista do pedido ao Promotor de Justiça. Após, 

os autos serão conclusos.” 7. Portanto, por ora, indefiro o pedido de 

levantamento. 8. Indefiro a gratuidade processual, haja vista que nas 

ações de inventário e arrolamento tal despesa deve ser suportada pelo 

espólio e não pelas partes. Logo, verificando que o espólio possuí 

condições de arcar com as despesas, defiro o recolhimento ao final, antes 

da expedição do formal de partilha, conforme previsto na Lei Estadual n. 

7.603/2001, art. 8º, parágrafo único). 9. Intimem-se os requerentes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, instruam os autos com os documentos 

relacionados nesta decisão, bem como, retifiquem o valor da causa para 

que corresponda ao valor da herança, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 10. Ainda, retifique-se o cadastro do processo, para que 

nele figurem todos os herdeiros como requerentes da ação, bem como, 

para que a falecida figure como inventariada e não como requerida. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 8.5.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006719-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

LUIZA DA CONCEICAO SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT22792-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO SILVA DE ABREU (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006719-79.2017.8.11.0041 

Visto. Considerando a informação de que o valor referente a precatório foi 

depositado em conta bancária de titularidade do inventariado (id. 

11951782), promova-se o bloqueio do saldo depositado nas contas 

bancárias de titularidade do inventariado, via sistema BACENJUD, e sua 

transferência para a conta de depósitos judiciais. De outro turno, observo 

que para autorização de transferência do veículo placa NJM8472, para 

qualquer dos interessados, deverá ser comprovada a quitação da dívida 

garantida por alienação fiduciária ou concordância do credor. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 30 (dias), manifeste-se sobre a 

partilha do valor referente ao precatório, visto que não está compreendido 

no esboço juntado ao processo. Além disso, deverá promover a 

retificação da guia de recolhimento do ITCD, que não foi declarado à 

Fazenda Pública Estadual. No mesmo prazo, determino que promova a 

juntada de documentos legíveis, em substituição aos juntados com id. 

6745758, 6745782 e 6745958. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9.5.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028074-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO IVO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHELMA CAMPOS RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

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

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1028074-48.2017.8.11.0041. Ação: 

Exoneração de pensão alimentícia c/c pedido de antecipação de tutela. 

Vistos, etc... Considerando que a audiência realizada fora somente de 

tentativa de conciliação através da Conciliadora, Id n. 12099214, não é 

possível a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide na 

forma pretendida pelo Requerente, isso porque a ação de Exoneração de 

Alimentos segue o mesmo procedimento da ação de alimentos, onde não 

havendo acordo entre as partes, será dado seguimento ao processo nos 

termos dos artigos 9º e 10 da Lei n. 5478/68. Assim sendo, em que pese a 

ausência da Requerida na audiência, mesmo citada e intimada, Id n. 

11598688, redesigno audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 26/06/2018 às 13:30 horas. Intimem-se as partes, o 

Requerente através de seu d. patrono, e a Requerida pessoalmente, para 

que compareçam à audiência acompanhadas de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência do Requerente em extinção e arquivamento do feito e a da 

Requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a Requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e 

prolação de sentença. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028074-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO IVO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHELMA CAMPOS RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1028074-48.2017.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

OLAVO IVO PEREIRA Endereço: RUA DOS BANDEIRANTES, 170, - DE 

107/108 AO FIM, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-010 PARTE REQUERIDA: 

Nome: SHELMA CAMPOS RODRIGUES PEREIRA Endereço: RUA C-4, 14, 

QUADRA 72, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-300 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

1205/2016 - CNGC, impulsiono o feito para intimação da parte autora da 

DECISÃO prolatada neste processo, bem como para recolher diligência do 

Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação/intimação, 

devendo ser escaneada e juntada a via original no processo respectivo, 

via SISTEMA PJE, valor este que deverá ser depositado no Banco do 

Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5 (conta dos oficiais de 

justiça). 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 9 de maio de 2018. 

Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012981-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1012981-45.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Endereço: AVENIDA E-3, 333, Condomínio 

Harmonia, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-267 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ALLINE GARCIA HADDAD Endereço: RUA DAS 

TIMBAÚVAS, 285, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78061-306 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto na SENTENÇA prolatada neste processo. 

SENTENÇA ID N. 12618355 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,9 de maio de 2018. 

assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA 

JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012981-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1012981-45.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Endereço: AVENIDA E-3, 333, Condomínio 

Harmonia, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-267 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ALLINE GARCIA HADDAD Endereço: RUA DAS 

TIMBAÚVAS, 285, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78061-306 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR e REQUERIDO, acima qualificada, para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA prolatado neste processo. 

DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA ID N.12786629 OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,9 de maio de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle 

Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001404-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA CORREA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS DE ARRUDA SANTOS OAB - AM12678 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001404-36.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Expedição de Alvará 

Judicial, tendo a Requerente pleiteado os benefícios da assistência 

judiciária afirmando sua condição de pobreza através da inicial. Contudo, 

constata-se que resta demonstrado que a Requerente não preenche os 

requisitos para ser beneficiária da Assistência Judiciária, isso porque terá 

em seu favor a expedição de alvará para levantamento de valores em 

nome do falecido, (Id n. 12596646, pág. 2), podendo, portanto, suportar as 

despesas deste pedido, pois não se trata de ação litigiosa e sim de 

jurisdição voluntária e com certeza, o pagamento das despesas não 

afetará seu sustento, pelo que, sob pena, inclusive, de inviabilizar tal 

instituto que deve ser reservado para aquelas situações de real e efetiva 

necessidade, indefiro o pedido de concessão do benefícios da Justiça 

Gratuita. Neste sentido, vejamos o que se extrai da jurisprudência: “Ainda 
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que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante 

simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com 

o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando 

não encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade 

econômica alegada”.(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). 

Dessa forma, determino a intimação da Requerente, através de seu d. 

patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, fazer prova no sentido de 

que não pode prover os custos deste processo sem comprometer seu 

sustento e de sua família ou que neste mesmo prazo efetue o recolhimento 

das custas/despesas judiciárias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, do CPC). Deve, ainda, instruir os autos com os 

documentos pessoais de todos os herdeiros do falecido, bem como 

reconhecer firma da carta de anuência acostada sob o Id n. 12596656. 

Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011704-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. F. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY ROBERT RODRIGUES FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de fevereiro, março e abril de 

2.018, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não 

pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a 

impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 

528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 

528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, 

fica suspensa a ordem de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, 

conforme a hipótese. Advirta o devedor que o cumprimento da pena de 

prisão civil não elide o débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público 

ser cientificado dos indícios da prática do crime de abandono material (art. 

532 do NCPC). Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça 

nos autos, intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de 

direito no prazo 05 (cinco) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 07 de maio de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006280-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. C. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006280-34.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 12651703, bem como 

para comparecer à audiência ali designada. Cuiabá/MT, 9 de maio de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016089-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA LEAL DE BRITTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FERREIRA MIRANDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo pericial de ID 

13111477, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, no 

prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o parecer 

ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 9 de maio de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024564-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. F. (EXEQUENTE)

A. L. F. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574/O (ADVOGADO)

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENE SENA VIDIGAL OAB - MT16402/O (ADVOGADO)

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508/O (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

JEANNIE ROSA E SILVA OAB - MT6510/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação do executado 

no ID 13117638 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 9 

de maio de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002058-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CLEMENTE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Julieta Maria da Conceição (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002058-23.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID 13124020, impulsiono os autos 

para intimar a parte a fim de se manifestar no prazo legal. Cuiabá/MT, 9 de 

maio de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Varas Especializadas da Fazenda Pública
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1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002859-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (AUTOR)

BUNGE ALIMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BORGES DE NORONHA OAB - SP360569 (ADVOGADO)

WASHINGTON LACERDA GOMES OAB - SP300727 (ADVOGADO)

RASCICKLE SOUSA DE MEDEIROS OAB - SP340301 (ADVOGADO)

SANDRO MARCIO DE SOUZA CRIVELARO OAB - SP239936 

(ADVOGADO)

AMANDA RODRIGUES GUEDES OAB - SP282769 (ADVOGADO)

GABRIELA DINIZ RIBEIRO OAB - SP359048 (ADVOGADO)

FLAVIO MARCOS DINIZ OAB - SP303608 (ADVOGADO)

GILSON JOSE RASADOR OAB - SP129811 (ADVOGADO)

JACQUELINE BRUNE DE SOUZA OAB - SP351723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009108-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR BULHOES LIRA (EXEQUENTE)

JAIME PINTO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ 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: 1002749-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795/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: 0503866-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Ante ao exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES o pedido da inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. 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 de 

gratuidade de justiça deferida. Expeça-se alvará dos honorários periciais 

em favor do perito nomeado na espécie. Após, transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021134-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

evania maria de almeida oliveira OAB - MT0006098A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Deste modo, INDEFIRO o 

pedido de concessão de tutela de urgência. Para tanto, NOMEIO como 

perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado 

no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício 

work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. 

DESIGNO para o dia 29.05.2018 às 12:40 horas a realização da perícia 

nas dependências do consultório do perito supra mencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036692-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA GUARIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 
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dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "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 

restabelecer o auxílio-doença desde o dia seguinte a sua cessação que 

se deu em 16/10/2017 – ID. 10993468– Pág. 17, 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. 

Em relação aos honorários advocatícios, em observância ao disposto no 

inciso II do §4º do art. 85 do CPC, fixarei o percentual quando liquidado o 

presente julgado. Consigno por oportuno que em razão da sucumbência 

recíproca das partes o futuro percentual será dividido em 50% (cinquenta 

por cento) para cada litigante. Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuar o pagamento dos honorários periciais. Aportando aos autos 

o comprovante, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor 

do expert nomeado na espécie, mediante a expedição do competente 

alvará. 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.C. 

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035328-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Inicialmente 

defiro os benefícios da AJG, pleiteados na exordial. Considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, infere-se 

imprescindível a realização de perícia médica para aferição da(s) 

moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s), NOMEIO como 

perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado 

no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício 

work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. 

DESIGNO para o dia 29.05.2018 às 12:40 horas a realização da perícia 

nas dependências do consultório do perito supra mencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II). " OBSERVAÇÃO: O 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: 1019427-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY PEREIRA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Ante ao exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido 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 de 

gratuidade de justiça deferida. Expeça-se alvará dos honorários periciais 

em favor do perito nomeado na espécie. Após, transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 7 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016087-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MARIA DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "...Ante ao exposto, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução de mérito, para condenar o requerido a restabelecer o 

auxílio-doença desde o dia seguinte a sua cessação que se deu em 

06/09/2016 – ID. 2980729 - Pág. 1, 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. Autorizo o levantamento dos honorários em 

favor do expert nomeado na espécie, mediante a expedição do 

competente alvará. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012245-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANDIDO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Ante ao exposto, 

pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e §1º do 

CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 354 do citado diploma 

legal. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica 

adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da 

gratuidade da justiça. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente 

feito, mediante as cautelas de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 7 de maio de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000686-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILO SOARES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:"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 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 de 

gratuidade de justiça deferida, que fica, desde já, concedida. Expeça-se 

alvará dos honorários periciais em favor do perito nomeado na espécie. 

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe. P.I.C. Cuiabá/MT, 7 de maio de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015309-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando o transcurso do prazo requerido no pleito retro, determino 

que a parte autora no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra o 

determinado no ID. 4575328, sob pena de extinção de ação. Transcorrido 

o interregno epigrafado, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Expeça-se o necessário." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000624-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMORIM MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. 

Considerando que ainda não houve a citação do requerido, bem como que 

em ações desta estirpe e imprescindível a realização de pericia medica, 

NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser 

encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 

2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 

99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. DESIGNO para o dia 29.05.2018 às 12:40 horas a realização 

da perícia nas dependências do consultório do perito supra mencionado, 

devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação 

para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). " OBSERVAÇÃO: O 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: 0503530-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO BONIFACIO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ 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: 1009090-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA BORGES BINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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.C. 

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001590-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MESSIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "...Posto isso, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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." 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1003021-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: " Posto isso, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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.C. 

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001091-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "...Posto isso, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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." 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1006881-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 
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Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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.C. 

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000766-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCY SANTANA NUNES LOMONACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUTIELEN MEDIANEIRA FELTRIN PANIZ OAB - RS78710 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:"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 a 

segurada o auxílio-acidente, desde o dia seguinte a cessação do 

auxílio-doença (18/03/2014 - Num. 1074928 - Pág. 2), 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.C. Cuiabá/MT, 7 de maio de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021439-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REXAM AMAZONIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Jardim Tropical, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos 

etc. Citem-se os requeridos para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, consignando às advertências legais. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004823-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARTINS GIDRAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004823-35.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

AUXILIADORA MARTINS GIDRAO Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. AUXILIADORA MARTINS GIDRÃO DANTAS ajuizou a 

presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora do 

requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 821286 foi indeferida a liminar 

pleiteada. Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, 

alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e a reestruturação da 

carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde; no mérito, afirmou 

que os servidores do Poder Executivo, não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

1441686). Réplica à contestação acostada no ID. 1484076. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação declaratória com 

cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das diferenças 

salariais decorrentes da conversão da remuneração no período de 

instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate 

da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu 

mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, 

mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, 

do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a 

apreciação da preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada 

fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a 

legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada 

carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que 

tal reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 
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petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 11/04/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 
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Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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.C. 

Cuiabá/MT, 9 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 
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sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004630-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE CAMPOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004630-20.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARIA JOSE DE CAMPOS LEITE Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. MARIA JOSÉ DE CAMPOS LEITE ajuizou a presente 

ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados, sob alegação de que é servidora do requerido e 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, este não observou a regra que deveria ser aplicada, 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a 

Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio de Repercussão 

Geral, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao 

recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Desse modo, 

busca por meio do presente caderno processual, a condenação do 

Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 11,98%, 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. Instruiu a 

inicial com os documentos. No ID. 821276 foi indeferida a liminar pleiteada. 

Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a prescrição quinquenal e a reestruturação da carreira 

dos profissionais do Sistema Único de Saúde; no mérito, afirmou que os 

serv idores do Poder Execut ivo,  não fazem jus  ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

1442639). Réplica à contestação acostada no ID. 1483813. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação declaratória com 

cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das diferenças 

salariais decorrentes da conversão da remuneração no período de 

instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate 

da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu 

mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, 

mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, 

do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a 

apreciação da preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada 

fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a 

legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada 

carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que 

tal reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 04/04/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 
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público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 
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verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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.C. 

Cuiabá/MT, 9 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO GOMES DA SILVA MODESTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003033-16.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CONCEICAO GOMES DA SILVA MODESTO Parte Ré: RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA MODESTO 

ajuizou a presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora 

do requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 528740 foi indeferida a liminar 

pleiteada. Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, 

alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e a reestruturação da 

carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde; no mérito, afirmou 

que os servidores do Poder Executivo, não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

1066501). Réplica à contestação acostada no ID. 1484445. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação declaratória com 

cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das diferenças 

salariais decorrentes da conversão da remuneração no período de 

instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate 

da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu 

mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, 

mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, 

do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a 

apreciação da preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada 

fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a 

legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada 

carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a 

contagem do prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que 

tal reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 
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1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 02/03/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 
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redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 
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moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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.C. 

Cuiabá/MT, 9 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001582-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR XAVIER MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001582-53.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ADEVAIR XAVIER MOREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. ADEVAIR XAVIER MOREIRA DA SILVA ajuizou a 

presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora do 

requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o requerido, 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal e a reestruturação da carreira dos profissionais da educação 

básica; no mérito, afirmou que os servidores do Poder Executivo, não 

fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de 

URV, já que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no 

último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da 

demanda (ID. 1088109). Réplica à contestação acostada no ID. 1511525. É 

a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação 

declaratória com cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração no 

período de instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro 

que o desate da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto 

que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser 

resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 

355, inciso I, do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da 

demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, 

acentuou que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação 

de determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é 

possível afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem 

na remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é 

o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado da Federação: 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

— PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A 

CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL 

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

— REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO 

— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a 

prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da 

distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, 

apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por 

arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. 

(Apelação / Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA 

IMPROCEDENTE – URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO 

STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, 

e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 02/02/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 
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os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba o requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 
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UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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.C. 

Cuiabá/MT, 9 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001983-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE RAMOS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001983-52.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARCILENE RAMOS DA CONCEICAO Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. MARCILENE RAMOS DA CONCEIÇÃO ajuizou a 

presente ação declaratória com cobrança, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados, sob alegação de que é servidora do 

requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta a Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 520760 foi indeferida a liminar 

pleiteada. Devidamente citado o requerido, apresentou contestação, 

alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e a reestruturação da 

carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde; no mérito, afirmou 

que os servidores do Poder Executivo, não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da demanda (ID. 

812111). Réplica à contestação acostada no ID. 1512065. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação declaratória com 

cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das diferenças 

salariais decorrentes da conversão da remuneração no período de 

instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate 

da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu 

mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, 

mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, 

do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a 

apreciação da preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada 

fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a 

legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada 

carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a 
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contagem do prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que 

tal reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 12/02/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 
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decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 
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8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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.C. 

Cuiabá/MT, 9 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006232-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEDI ROQUE MELHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1006232-46.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

HEDI ROQUE MELHADO Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. HEDI ROQUE MELHADO ajuizou a presente ação declaratória 

com cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados, sob alegação de que é servidora do requerido e sofreu 

prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV 

no ano de 1994, este não observou a regra que deveria ser aplicada, 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a 

Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio de Repercussão 

Geral, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao 

recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Desse modo, 

busca por meio do presente caderno processual, a condenação do 

Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 11,98%, 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, férias, gratificações e demais vantagens. Instruiu a 

inicial com os documentos. Devidamente citado o requerido, apresentou 

contestação, alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e a 

reestruturação da carreira dos profissionais da educação básica de Mato 

Grosso; no mérito, afirmou que os servidores do Poder Executivo, não 

fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de 

URV, já que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no 

último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela improcedência da 

demanda (ID. 1440076). Réplica à contestação acostada no ID. 1554276. É 

a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação 

declaratória de cobrança na qual busca a parte autora o pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração no 

período de instituição da URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro 

que o desate da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto 

que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser 

resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 

355, inciso I, do CPC[1]. Assim, anteriormente a analise do mérito da 

demanda, passo a apreciação da preliminar, aventada na contestação. 

Quanto à alegada fulminação da pretensão pela prescrição quinquenal, 

acentuou que a legislação que regulamenta a reestruturação/reformulação 

de determinada carreira do funcionalismo público, não deve ser o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional, à medida que não é 

possível afirmar que tal reformulação observou plenamente a defasagem 

na remuneração do servidor, em razão de possível erro na aplicação da 

metodologia de conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é 

o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado da Federação: 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

— PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A 

CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL 

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

— REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO 

— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a 

prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da 

distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, 

apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por 

arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. 

(Apelação / Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA 

IMPROCEDENTE – URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO 

STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, 

e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 06/05/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 
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dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba a requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 
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STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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.C. 

Cuiabá/MT, 9 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001113-07.2016.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

IVO MARCELO CANAVARROS MAGALHAES Parte Ré: RÉU: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. IVO MARCELO CANAVARROS 

MAGALHÃES ajuizou a presente ação de cobrança, em face do MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, ambos qualificados, sob alegação de que é servidor do 

requerido e sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, este não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Sustenta o Requerente, que o Supremo Tribunal Federal por meio 

de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno processual, a 

condenação do Requerido para incorporar à remuneração o percentual de 

11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens. Instruiu a inicial com os documentos. Devidamente citado o 

requerido, apresentou contestação, alegando, em prejudicial de mérito, 

impugnação à gratuidade concedida ao requerente, a prescrição 

quinquenal e a de fundo de direito em razão da reestruturação da carreira 

dos servidores públicos municipais; no mérito, afirmou que os servidores 

do Poder Executivo municipal, não fazem jus ao recebimento/incorporação 

de qualquer diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram 

estipulados e pagos com base no 4º ou 5º dia útil subsequente ao mês de 

referência, pugnou ao final, pela extinção com resolução de mérito (ID. 

1423324). Réplica à contestação acostada no ID. 1555844. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação de cobrança na qual 

busca a parte autora o pagamento das diferenças salariais decorrentes 

da conversão da remuneração no período de instituição da URV, por força 

da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate da liça não demanda 
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atividade probatória em audiência, visto que o seu mérito envolve 

questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, mediante o 

julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC[1]. 

Assim, anteriormente a analise do mérito da demanda, passo a apreciação 

da preliminar, aventada na contestação. Quanto à alegada fulminação da 

pretensão pela prescrição quinquenal, acentuou que a legislação que 

regulamenta a reestruturação/reformulação de determinada carreira do 

funcionalismo público, não deve ser o termo inicial para a contagem do 

prazo prescricional, à medida que não é possível afirmar que tal 

reformulação observou plenamente a defasagem na remuneração do 

servidor, em razão de possível erro na aplicação da metodologia de 

conversão de Cruzeiros para Real. Com efeito, “o entendimento do STJ é 

firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato 

sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 

1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado da Federação: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — 

PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição 

das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da 

petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do 

percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, 

devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. 

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / 

Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE 

– URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 

DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 25/01/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba o requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 
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decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 
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regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido 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.C. 

Cuiabá/MT, 9 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006585-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MENDONCA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-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:Diante desses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação 

da tutela. De outro giro, concedo os benefícios da Justiça Gratuita a 

autora, até que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. 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: 1008872-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de que seja 

permitido à Impetrante obter o CRLV do veiculo NISSAN, SENTRA 2.0 S 

flex, ano modelo 2011/2012, PLACAS NTY 1934/MT descrito na inicial, sem 

a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular 

a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchida as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006479-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DE SOUZA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - 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:Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

almejada. Nos termos do artigo 98 do CPC, concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar 

contestação. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006611-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA OCCHI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT0015390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, 

nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 

1.163.020/RS, ordenara a suspensão de todos os processos que 

abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria 

posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do referido 

julgamento. Intime-se. 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: 1010442-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO ZANELLA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027683-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES FROTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006884-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE MARIA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (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:Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

almejada. Nos termos do artigo 98 do CPC, concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar 

contestação. 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: 1037384-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLASTICA MARIA MARCOSKI (AUTOR)

WAGNER BARBARO MARCOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do Sr. 

Oficial de Justiça em diligência ao INTERMAT, comprovando nos autos.. 

Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006463-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA STEFANY SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011464-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto à impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504729-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRINA DE LIMA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de execução de sentença promovido por MARIA ALEXANDRINA DE LIMA 

RODRIGUES contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença condenatória foi 

proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelo Requerente, para 

condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração 

dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período”. (sublinhei) Destarte, para fins de 

elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da sentença 

como determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar 

o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto 

isto, determino seja intimado o executado MUNICÍPIO DE CUIABÁ para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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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: 1012586-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Tendo em vista que os 

autos vieram de declínio de competência da Justiça Federal, intimem-se as 

partes para ratificar ou retificar os atos já praticados, requerendo o que 

entenderem necessário, no prazo de 10 (dez) 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: 1030789-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Verifico que antes 

mesmo da determinação de citação do Estado, foi apresentada 

contestação juntada no ID. 10932699. Inicialmente, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça. Diante da contestação apresentada, intime-se o 

autor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a mesma. Em 

seguida, intimem-se as partes para indicar as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez), justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento. Vencidas estas fases, encaminhem-se ao Ministério 

Público. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026428-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO OTAVIO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os embargos 

monitórios apresentados (art. 702, § 5º do CPC). Expirado o prazo, com ou 

sem manifestação, encaminhe-se ao Ministério Público. 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: 1038662-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CORREA DOS SANTOS OAB - DF08405 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. O presente feito foi 

distribuído a 2ª Vara da Fazenda Pública e encaminhado a este juízo sob 

alegação de prevenção, em razão da distribuição anterior do processo 

1036838-23. Acontece que o processo mencionado foi distribuído 

equivocadamente, diante da competência do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. No entanto, para evitar idas e vindas, intime-se o 

autor para informar, em 10 (dez) dias, sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, diante da existência do processo anteriormente 

mencionado. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034943-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT0014676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Diante da manifestação 

contida no ID. 10739644, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar sobre o seu interesse no prosseguimento da ação. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003470-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (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: Vistos, etc. Verifico que não foram 

juntados aos autos os comprovantes de recolhimento das custas do 

processo. Ademais, a maioria dos documentos de Id. 11240459 (que 

instruem a inicial) encontram-se ilegíveis, impossibilitando a análise do 

pleito. Diante disso, o autor deverá, nos termos dos arts. 290 e 321 do 

CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas, e emendar a inicial 

para juntar documentos legíveis. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017717-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (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: "...Ante a todo o exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no mérito, 

LHES NEGO PROVIMENTO. Tendo em vista a juntada dos comprovantes de 

recolhimento da taxa judiciária às fls. 169/170 (processo baixado em PDF), 

dou por sanado o vício apontado na Certidão de fl. 157. A parte autora 

deverá informar ao juízo, em cinco dias, se o débito fiscal já foi inscrito em 

dívida ativa. No mais, cumpra-se a parte final da decisão embargada. 

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
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Processo Número: 1025002-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635/O (ADVOGADO)

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT0017573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006573-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE NASCIMENTO (AUTOR)

THIAGO ALVES DONEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, da negativa de interesse dos autores na realização de 

audiência de conciliação e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Passo a analisar o pedido 

liminar. Os autores requereram liminarmente que fosse determinado ao 

Estado de Mato Grosso que apresentasse as fichas financeiras dos 

mesmos desde o ano de 1994 até a presente data. Não merece prosperar 

tal intento. Primeiramente não seria razoável inversão do rito neste 

momento, pois os autores terão oportunidade para se manifestarem sobre 

a produção de provas. Não há, portanto, periculum in mora, um dos 

requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência. Além disso, 

não é o caso de impor, como regra, ao demandado, o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dos autores, pois, nos termos do art. 373, CPC: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, por não vislumbrar 

perigo da demora e por se tratar de pedido que não cabe para este 

momento, não é cabível o pedido de tutela antecipada pleiteado pelos 

autores. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Intime-se. 

Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028011-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA ALVES SARSUR OAB - MG123171 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007965-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA RODRIGUES GEROLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009763-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. CÉLIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES impetra o 

presente Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e 

artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do SECRETÁRIO DE 

GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda à retificação de sua 

aposentadoria. Intimada a retificar ou ratificar o polo passivo da ação (ID 

12707590), a Impetrante emendou a inicial para retificar o polo passivo 

indicando o Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso. É o relatório. 

Decido. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 

31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar 

originalmente mandado de segurança e o habeas data, contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Tendo em vista que a competência é absoluta, 

carece de competência este juízo. Desta forma, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012652-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

4 BIO MEDICAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência 

promovida por KÊNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, devidamente qualificada 

nos autos em epígrafe, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em 

que objetiva a concessão da antecipação da tutela liminar para o fim de 

ser determinado que o requerido forneça o fármaco Adalimumab (Humira) 
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40 mg, conforme prescrição médica. Parecer do NAT ao Id. 20044554. 

Tutela antecipada deferida ao Id. 6708755. A requerente no petitório de Id. 

12689664 relata o descumprimento da liminar pelo requerido, juntou 

orçamentos e solicitou o bloqueio judicial no valor de R$ 52.680,00 

(cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta reais) junto à conta do Estado de 

Mato Grosso. Em síntese, é o que merece registro. Decido. Colhe-se dos 

autos que foi deferida tutela específica de urgência para que fosse 

prestada a assistência saúde ao Requerente, qual seja, a determinação 

para que os entes públicos cumpram a obrigação constitucional de 

proceder ao imediato fornecimento do fármaco ADALIMUMABE 40 MG, nas 

dosagens quantidades indicadas na prescrição médica e assegurem a 

continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da 

autora, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, 

IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável. Mesmo intimado da 

decisão para que fornecesse o tratamento à Autora, o demandado tombou 

inerte, não havendo, nestes autos, qualquer indício de que a determinação 

venha a ser cumprida no sentido de dispensar o tratamento solicitado. A 

Requerente trouxe orçamentos noticiando os custos para aquisição do 

fármaco para 3 (três) meses de tratamento, os quais atingem o patamar de 

R$ 52.680,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta reais). Ora, ante a 

inércia do Requerido, a quem compete viabilizar a assistência à saúde de 

seus administrados, com absoluta prioridade para a saúde dos que se 

encontram em situação especialmente grave, cumpre ao Poder Judiciário 

impor aos entes da Administração o cumprimento desta obrigação, 

entregando o provimento devido, bem como responsabilizando referidas 

autoridades pelo seu descumprimento, máxime considerando-se que 

houve tempo mais do que hábil para que o Requerido a cumprisse. 

Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a 

satisfação do direito assegurado por liminar à requerente nesta ação, 

velando-se, assim, pelo princípio constitucional do devido processo legal 

na perspectiva processual, corporificado na garantia plena de acesso a 

uma ordem jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela 

jurisdicional e com isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para 

tanto, observo que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos 

que permitem ao Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: 

“Art. 497 – Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não 

fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente.” Sobre o tema, leciona Theotônio Negrão, em 

sua obra: “As medidas coercitivas e sub-rogatórias arroladas neste artigo 

são meramente exemplificativas, estando o juiz autorizado a lançar mão de 

outras providências para assegurar a tutela específica ou o resultado 

prático equivalente, e podem ser aplicadas cumulativamente”. (in, CPC, 

Saraiva, 39ª edição, 2007, pág. 551 – destacamos). O bem da vida 

pretendido pela Requerente é a assistência constitucional à saúde, 

obrigação, indiscutivelmente, atribuída aos entes estatais. Neste caso, ao 

que consta, seu quadro clínico é delicado e pode agravar-se, sendo o 

fármaco requisitado de grande importância e urgência. Parece-me, 

portanto, que medida prática mais adequada para o cumprimento da 

obrigação é o bloqueio de valores contra o requerido, a fim de viabilizar o 

imediato atendimento do pleito. Nestes termos é a jurisprudência do STJ, 

senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE 

TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO 

DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, 

pelo juízo ou a requerimento da parte, de astreintes contra a Fazenda 

Pública pelo inadimplemento de obrigação de dar, não viola os artigos 461, 

§§ 4º e 5º do Código de Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz 

a multa, pois cabe às instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa 

medida. 2. As medidas previstas no §5º do artigo 461 do CPC foram 

antecedidas da expressão ‘tais como’, o que denota o caráter não 

exauriente da enumeração. 3. Não obstante o sequestro de valores seja 

medida de natureza excepcional, a efetivação da tutela concedida no caso 

está relacionada à preservação da saúde do indivíduo, devendo ser 

privilegiada a proteção do bem maior, que é a vida. 4. Recurso especial 

provido em parte.” (REsp 884.422/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, DJ 17.11.2006 p. 251) – 

Destacamos. Sendo assim, faz-se necessário o bloqueio dos valores, 

conforme orçamento apresentado. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, via 

BACENJUD, do valor total de R$ 52.680,00 (cinquenta e dois mil seiscentos 

e oitenta reais), valor este necessário para custear a aquisição do 

fármaco deferido em decisão liminar. O bloqueio deverá ser realizado via 

BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado 

o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal 

de Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos. Intime-se, por meio de oficial plantonista se necessário, a 

empresa fornecedora para providenciar a entrega do fármaco 

“Adalimuabe 40 mg”, apresentando a correspondente nota fiscal com a 

devida especificação, demonstrando de forma analítica o valor e os 

insumos fornecidos, informando-a, na oportunidade, da existência do 

referido bloqueio. O alvará deverá ser expedido após a devida 

comprovação da entrega dos insumos, a ser transferido para a conta da 4 

BIO MEDICAMENTOS S.A., Banco Itaú, Agência 0183, Conta corrente: 

04274-2, CNPJ: 07.015.691/0002-27, para fornecimento do fármaco 

necessário. Dessa decisão, intime-se a parte autora e a 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. 

Após retornem concluso para julgamento antecipado da lide ou análise de 

produção de provas. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012009-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARQUES SIMI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DIRETOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCIENE 

MARQUES SIMI contra ato dito coator praticado pelo DELEGADO DIRETOR 

DA DIRETORIA DE POLÍCIA DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a sua remoção para exercer o 

cargo nos municípios de Cuiabá ou Várzea Grande/MT. Conta a Impetrante 

que é Investigadora de Polícia, atualmente lotada na Delegacia de Polícia de 

Nova Mutum/MT, investida no cargo em 19/02/2016, encontrando-se em 

estágio probatório. Esclarece que está grávida de primeira gestação e que 

possui quarenta anos de idade, tornando a gestação de risco. Pondera 

que requereu sua remoção para a cidade de Cuiabá ou Várzea Grande 

por motivo de saúde, pois a cidade em que está atualmente lotada, não 

dispõe de estrutura adequada para o acompanhamento e tratamento de 

mulheres primigestas idosas (que é o seu caso), porém o pedido foi 

indeferido sob o argumento de que se encontra em estágio probatório e 

que nesta situação, a remoção somente ocorre de ofício. 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 fora negada 

administrativamente a sua remoção para o município de Cuiabá ou Várzea 

Grande/MT, sob a alegação de estar em estágio probatório, e que nestes 

casos a remoção somente se daria de ofício. O Estatuto da Polícia 

Judiciária Civil de Mato Grosso, Lei Complementar nº 407/2010, dispõe 

que: “Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por 

necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do 

serviço policial. § 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente 

ocorrerá de ofício.” Assim o entendimento do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL 

– MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – 

INVESTIGADOR DE POLÍCIA – LOTAÇÃO ORIGINÁRIA PEIXOTO DE 

AZEVEDO – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA CUIABÁ – IMPOSSIBILIDADE – 

LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2004 – ESTATUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 

CIVIL DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – 

ORDEM DENEGADA – RECURSO IMPROVIDO. Nos termos da legislação 

estatutária, o policial civil será removido de um município para outro, depois 

de decorridos três anos de efetiva lotação (inciso I, § 1º, art. 117, LC nº 
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155/2004). Não preenchendo os requisitos necessários, o pedido de 

remoção deve ser negado.” (Ap 40274/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 10/06/2014, Publicado no DJE 18/06/2014) Com estes fundamentos, 

ausente a ilegalidade do ato ora combatido, e não sendo possível verificar 

irregularidades nesta sede de cognição sumária, 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

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006908-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (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 certidão de Id. 13105204 exarada nos autos 

do processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a 

seguir, transcrita: Tendo em vista o teor da manifestação da parte autora, 

informo que o parcelamento está está cadastrado no sistema desde 

20/04/2018, devendo a autora seguir os passos abaixo: As partes podem 

acessar diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento. OBSERVAÇÃO: O 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: 1026340-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIMERE DE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (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 e etc. Inicialmente, converto o julgamento do feito em 

diligência, determinando a intimação do autor para que sane a falha que 

obsta o prosseguimento do feito, trazendo aos autos o instrumento 

procuratório devidamente assinado no prazo de 05 (cinco), sob pena 

extinção do feito. Ato contínuo, retifique-se na Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública o assunto do presente processo alterando de ABONO DE 

PERMANÊNCIA para ASSISTÊNCIA À SAÚDE, para que evite-se triagem 

processual de forma equivocada e demais complicações processuais. No 

caso em tela a matéria envolve saúde, que por si só demanda celeridade 

processual na sua tramitação. Concomitante, intime-se o patrono da parte 

autora constituído no feito, para apresentar resposta a peça contestatória, 

dentro do prazo legal. Por derradeiro, colha-se r.parecer ministerial. A 

seguir, cls para saneador ou julgamento antecipado se for o caso. 

Intimem-se e cumpra-se expedindo o necessário." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MOESSA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027843-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: "...Desse modo, não vislumbro, prima facie, a existência de 

ilegalidade manifesta na portaria questionada, razão pela qual o pedido de 

tutela de urgência deve ser indeferido. Isto posto, indefiro o pedido de 

tutela de urgência. Abro vista dos autos ao Requerente para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal. 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: 1006313-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RENATO FERREIRA GRACIANI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT0005768A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE GEDOC N° 000954-001/2017 

e GEDOC N° 001352-001/2017, Promotor de Justiça MILTON PEREIRA 

MERQUIADES (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: "...Isto posto, reconheço e declaro, 

de ofício, a incompetência absoluta deste juízo, declinando da competência 

para processar e julgar o feito em favor do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determinando a remessa dos autos àquela Corte para 

regular distribuição, o que faço com fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do 

Código de Processo Civil. 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: 1010491-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELMA REGINA BARBERATO GODOY OAB - MT10814/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1010491-50.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 22.488,00; Requerente: 

AUTOR: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Requerido: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40, ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos 

do processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada. 

DECISÃO: "Vistos. Extrai-se dos autos que a parte requerente foi intimada 

para se manifestasse acerca da existência de outra ação previdenciária, 

em razão da própria narrativa dos fatos. No entanto, intimada, referida 

parte não trouxe aos autos dados elucidativos quanto à ação 

previdenciária anteriormente ajuizada, razão pela qual reitero a intimação 

da parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

elementos aptos a elucidar em qual estado se encontra a ação proposta 

inicialmente que deferiu o recebimento do auxílio-doença, com suas 

respectivas cópias, sob pena de indeferimento da inicial." 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, 7 de 

maio de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª 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: 1010312-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LEQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (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. 1 - Acolho a emenda à petição inicial formalizada por 

meio da petição referente ao Id. 13013134 . Retifique-se o necessário no 

Sistema PJE. 2 - Determino à parte Requerente a emenda da petição inicial, 

para que inclua no polo passivo da ação o ESTADO DE MATO GROSSO, 

em substituição ao "MUNICÍPIO DO ESTADO DE MATO GROSSO", sujeito 

ao indeferimento da petição inicial." OBSERVAÇÃO: O 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: 1010731-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT0010014S-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 isto, oportunizo ao autor 

emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando seu hollerith 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: 1020207-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RC PECAS E SERVICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco de Almeida OAB - MT22446/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

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, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"...Expeça-se o necessário. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014928-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO 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 parte autora para que em 72 

horas cumpra adequadamente a determinação contida na decisão 

referente ao Id. 8180452, visto que decorreu o prazo sem manifestação, 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029130-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MINARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ MT (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: "Vistos. Intime-se a autora para 

emendar o seu pedido amoldando-o ao rito escolhido, além de identificar 

corretamente o polo passivo. Deve também identificar corretamente o valor 

dado a causa, bem como proceder o recolhimento das custas e despesas 

processuais, sendo-lhe facultado o recolhimento em até seis vezes." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO
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Processo Número: 1008904-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (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. Diante do esclarecimento prestado pelo autor, 

DETERMINO a correção do erro material, passando a consignar o número 

correto 141329000152015368 do respectivo processo administrativo 

fiscal na decisão que concedeu em parte a tutela provisória de urgência, a 

fim de evitar prejuízos quanto a garantia do respectivo débito e 

consequentemente à futura emissão da Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa – CPEN em favor da requerente. Retifique-se e expeça-se o 

necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031389-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022866-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNISTER BASTOS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO OAB - MT6464/O-A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010477-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. F. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027732-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003189-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOELITA DAYANE MARTINS SILVA OAB - MT18204/O (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010610-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENICIA FARIA BATISTA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. 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: 1011857-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCATTO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Defiro o pedido de parcelamento das custas 

processuais e da taxa judiciária em 4 (quatro) vezes. Após o pagamento 

da primeira parcela, retornem os autos conclusos para novas 

deliberações. 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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017612-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES FRANCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE REGULARIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE VALORES DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017612-66.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: GABRIEL RODRIGUES FRANCO 

IMPETRADO: GERENTE DE REGULARIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE 

VALORES DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Defiro o pedido 

relativo ao Id. 11789460. Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Cuiabá, 9 de 

maio de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017636-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ALVES NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017636-60.2017.8.11.0041 AUTOR: NILTON ALVES NASCIMENTO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT Vistos. Sobre a petição referente ao Id. 

13029453 e os documentos que a instruem, manifeste-se o Requerente, 

em 5 (cinco) dias, justificando o que entender de direito, sob as penas da 

lei. Intime-se. Cuiabá, 8 de maio de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017633-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017633-08.2017.8.11.0041 AUTOR: LEANDRO DOS SANTOS 

RODRIGUES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos. Sobre a petição 

referente ao Id. 10517489 e os documentos que a instruem, manifeste-se 

o Requerente, em 5 (cinco) dias, justificando o que entender de direito, 

sob as penas da lei. Intime-se. Cuiabá, 8 de maio de 2018 PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017632-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR VICENTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017632-23.2017.8.11.0041 AUTOR: GILMAR VICENTE DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT Vistos. Cite-se a FUNCAB, por Carta com Aviso 

de Recebimento, no endereço indicado na petição referente ao Id. 

10324722 - p. 1. Cumpra-se. Cuiabá, 8 de maio de 2018 PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035512-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA CANDIDA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035512-28.2017.8.11.0041 AUTOR: LAUDICEIA CANDIDA GONCALVES 

DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante 

as razões contidas na petição retro, restituo integralmente o prazo da 

impugnação à contestação à Requerente. Intime-se. Cuiabá, 9 de maio de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007950-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(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 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Concedo prazo de 30 (trinta) dias, para requerente 

emendar a inicial juntando as fichas financeiras. Após, renove-se a 

conclusão." OBSERVAÇÃO: O 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: 1009464-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (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. 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 hollerith 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: 1011124-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON DE ARRUDA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(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:"Vistos. CELSON ARRUDA OLIVEIRA impetrou o presente 

mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do DIRETOR 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 

DETRAN/MT. Todavia, manuseando o presente processo verifico a 

ausência de documento imprescindível à análise do pedido, qual seja, o 

atual CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Desta 

maneira, faculto a parte Requerente, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, carreando o documento retro mencionado, sob pena de lhe 

ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 do CPC. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário."OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024490-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOSVALDO JOSE DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

JOSE GOMES DO NASCIMENTO (RÉU)

FRANCISCA AMELIA DE SOUZA (RÉU)

ESPÓLIO DE JOANA MARIA CURTY (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1024490-70.2017.8.11.0041 AUTOR: LEOSVALDO JOSE DE ALMEIDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE GOMES DO NASCIMENTO, 

FRANCISCA AMELIA DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOANA MARIA CURTY 

Vistos. Citem-se o Estado de Mato Grosso e o Espólio de Joana Maria 

Curty, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal. Cuiabá, 9 de maio de 2018 PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011141-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL GOMES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (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:" Vistos. Faculto ao impetrante se manifestar acerca de eventual 

prevenção deste "writ" com o de numero 1015888-27.2016, que tramita 

frente a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública que, à princípio, trata 

da mesma matéria - preterição em promoção." OBSERVAÇÃO: O 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: 1000746-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA POSSAVATS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos. Concedo à parte Requerente o prazo de 120 (cento e 

vinte) 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001043-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES NERGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Concedo à parte Requerente o prazo de 120 (cento e 

vinte) 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030804-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELEINE CANDIDA ALVES (AUTOR)

MOACIR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA (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. Intime-se novamente à parte autora para que em 72 

horas cumpra adequadamente a determinação contida na decisão 

referente ao Id. 12711633, visto que decorreu o prazo sem manifestação, 

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: 1004454-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA DA SILVA NERIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Concedo à parte requerente o prazo de 120 (cento e 

vinte) 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007620-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(AUTOR)

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR)

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR)

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR)

MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR)

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO MACHADO NETO OAB - MG44068 (ADVOGADO)

LEONEL MARTINS BISPO OAB - MG97449 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007620-81.2016.8.11.0041 AUTOR: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA, MRV PRIME CHAPADA 

ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA, MRV PRIME I INCORPORACOES 

SPE LTDA, MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA, MRV 

PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA, MRV PRIME SPAZIO 

CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Sobre os novos documentos carreados aos autos, 

manifestem-se os Requerentes, em 10 (dez) dias. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cuiabá, 9 de maio de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000765-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA GOMES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: "Vistos. Concedo à parte requerente 

o prazo de 120 (cento e vinte) 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-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, a seguir, 

transcrita:"Vistos, Intime-se NOVAMENTE à parte autora para que 

comprove ou retifique o valor da causa, colacionando planilha 
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demonstrativa de cálculo atualizada referente às verbas pleiteadas, 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: 1006210-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023022-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023022-71.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: JOAO FERREIRA DE FRANCA 

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Defiro a emenda à petição inicial. Retifique-se o 

necessário na autuação do feito. Não obstante os motivos que calcam a 

pretensão da Impetrante, verifica-se imprescindível a manifestação prévia 

da parte contrária, de modo que, ancorado no poder geral de cautela, 

postergo a análise do pedido liminar para depois da apresentação dos 

informes, o que faço com vistas a colher maiores elementos a fim de 

decidir com mais segurança. Notifique-se a autoridade acoimada de 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, e querendo, 

juntar documentos. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para, querendo, ingresse no feito. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá, 8 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011467-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT0018725A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO 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, 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 o autor que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011548-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SILVA SANTOS MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BEZERRA BENEVIDES RAMOS OAB - MT13350/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer do Governo do Estado de 

Mato Grosso (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: "Vistos. Nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da 

Constituição Estadual, compete privativamente ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso processar e julgar o mandado de segurança 

impetrado contra ato de Secretário de Estado. Desse modo, considerando 

que a impetração foi dirigida ao Secretário de Estado Educação Esporte e 

Lazer do Estado de Mato Grosso, faculto à impetrante a emenda da 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que indique eventual 

autoridade coatora diversa, capaz de justificar a manutenção da 

competência deste juízo, sob pena de declínio da competência em favor do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010899-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILENE DE LURDES MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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. 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 a autora 

emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando seu hollerith 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010523-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/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. 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 
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possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, oportunizo ao autor 

emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando seu hollerith 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015612-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERES ORRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015612-93.2016.8.11.0041 AUTOR: MIGUEL FERES ORRO RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Cumpra-se o anterior despacho. Cuiabá, 8 de 

maio de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012302-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1012302-11.2018.8.11.0041 AUTOR: PEDRO BARBOSA TRANSPORTES 

LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a parte 

Requerente para sanar a falha que obsta o regular andamento do feito, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária 

no prazo de 15 (quinze) dias, sujeito ao cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do Código de Processo Civil). Cuiabá, 8 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006767-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-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: 1006540-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERUCI VIEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-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: 1010972-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER API (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

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: 1007823-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012435-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1012435-53.2018.8.11.0041 AUTOR: HERMINIO BARRETO RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO 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). No caso vertente, 

os holerites carreados aos autos demonstram que a parte Requerente 

percebe remuneração mais que suficiente para arcar com o pagamento 

das custas processuais e da taxa judiciária sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família. 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. 

Intime-se a parte Requerente para promover o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, renove-se a conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de 

maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036018-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LAURO ROBERTO DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

LUCIENE ALVES DE SOUSA LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ridalva Reis de Souza (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036018-04.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: LAURO ROBERTO DE 

FIGUEIREDO, LUCIENE ALVES DE SOUSA LIMA IMPETRADO: RIDALVA 

REIS DE SOUZA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LAURO 

ROBERTO DE FIGUEIREDO e LUCIANE ALVES DE SOUSA LIMA em face de 

ato supostamente ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

PROMOÇÃO E PRAÇAS, vindicando às suas inclusões na lista de 

candidatos aptos a realizarem a prova objetiva para promoção de 3º 

Sargento do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso. Em síntese foram impedidos de participar do certame sob o 

argumento de estarem em gozo de licença para tratamento de saúde 

própria ou de pessoa da família por prazo superior a 06 meses, contínuos 

ou não, nos últimos 12 (doze) meses, com fundamento no art. 38 da Lei nº 

10.076/2014. Asseveram que, no entanto, há um conflito normativo dentro 

da própria Lei 10.076/2014, visto que o artigo 25, §2º e §4º expressam 

respectivamente que: “A incapacidade física temporária, nos termos do 

regulamento desta lei, não é impeditiva para que o militar estadual concorra 

à promoção e a readaptação, nos termos do regulamento desta lei, não é 

impeditiva para que o militar estadual concorra à promoção”. A inicial veio 

acompanhada de documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Para o 

deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de 

regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois 

requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido 

na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni 

juris e periculum in mora.” Da análise da fundamentação posta na petição 

inicial em cotejo com a documentação apresentada, não vislumbro a 

presença do fumus boni juris necessário à concessão da liminar pleiteada. 

Conforme se observa da Lei nº 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios 

e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, não há 

que se falar em confronto normativo como apontado pelos impetrantes, 

visto que referida legislação é específica ao apontar que serão impedidos 

de participar do processo seletivo interno para o critério do mérito 

intelectual, o praça que estiver em gozo de licença médica, senão 

vejamos: “Art. 38 Não poderá participar do processo seletivo interno para 

o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações: 

I - em gozo de licença para tratamento de saúde própria ou de pessoa da 

família por prazo superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não, nos 

últimos 12 (doze) meses;” Reforçando tal exigência o Edital 

02/GP/DEP/PMMT/2017 assim dispõe: “3.2 Não estar em gozo de licença 

para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família por prazo 

superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) 

meses (Inciso I do Artigo 38 da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014).” 

Nesse passo, havendo previsão legal expressa da exigência efetuada 

pela autoridade coatara não há que se falar em ilegalidade do ato 

perpetrado, razão pela qual não verifico a presença do fumus boni iuris 

capaz de ensejar o deferimento da liminar pretendida. Isto posto, INDEFIRO 

a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações 

no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, 

ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 7 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034747-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GALINDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1034747-57.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ GALINDO RÉU: INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Dano Moral em 

que LUIZ FELIPE move em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

DOS SERVIDORES DO ESTADO – MT SAÚDE, buscando o custeio do 

tratamento de oncológico como forma de combater a patologia acometida, 

conforme prescrição médica. O Requerente conta que é dependente no 

plano de saúde do filho Sr. Fernando Augustinho de Oliveira Galindo 

possui 83 (oitenta e três) anos de idade, que após passar por exames 

médicos foi diagnosticado com um caroço na região do pescoço, vindo a 

realizar uma biopsia na anomalia encontrada. Aduz, que foi constatado um 

nódulo cancerígeno, ocasião que o médico que o assistia Dr. Cláudio 

Barros Ohashi prescreveu em caráter de urgência o tratamento por 

quimioterapia e radioterapia com intensidade modulada de feixes em arco 

(VMAT). Ocorre que ao realizar solicitação junto ao plano de saúde, 

somente foi autorizado o tratamento oncológico na modalidade de 

quimioterapia, eis que o tratamento por radioterapia “não está no rol de 

cobertura do Mato Grosso Saúde”, razão exposta pelo plano contratado 

na recusa em fornecer o tratamento médico (radioterapia). Alega, ainda, 

que seus familiares foram informados que para realização dos 

procedimentos vindicados, só seria possível tal realização mediante ordem 

judicial. Relata, ao final, que já passa por dificuldade de alimentação em 

razão que o nódulo encontra-se localizado na via alimentar, eis que o 

paciente já está no estágio I de desnutrição, devido à grande dificuldade 

de ingestão de alimentos. Requereu, portanto, em sede liminar que seja 

determinado que o requerido custeie e disponibilize todos os tratamento 

prescritos pela equipe médica, inclusive a laserterapia conjuntamente 

aliada a radioterapia, diante da delicada situação apresentada, de não 

conseguir realizar os tratamentos oncológicos, mesmo estando em dia 

com suas obrigações contratuais firmada com plano de saúde. Com a 

inicial vieram os documentos introdutórios. Antecipação de tutela deferida. 

Colhido o parecer do NAT, alegando que sua competência só alcança as 

questões pertinentes no âmbito do SUS. Contestação da parte requerida 

acostada no id. 11246585, aduzindo preliminarmente pela perda do objeto 

da ação, tecendo comentários acerca da impertinência da multa diária, 

pugnando no mérito pela total improcedências dos pedidos da demanda. 

Impugnação à contestação no id. 11550874. Informação carreado pelo 

requerido, comunicando o cumprimento da liminar concedida. O Ministério 

Público proferiu parecer manifestando-se pela confirmação da liminar 

concedida e procedência da ação. É o relatório. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento do processo uma vez 

que não há necessidade de produção de novas provas, pois os fatos 

descritos na exordial, bem como, por tudo o mais que consta do caderno 

processual entendo desnecessária a oitiva da testemunha tal como 

requerido. Nesse sentido, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de 

Justiça. Confira: “Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem 

o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização 

de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo 

documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu 

livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de 

quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. (...). 

(STJ, AgRg no AgIn 834.707/PR, 1ª T., j. 27.03.2007, rel. Min. José 

Delgado, DJ 19.04.2007. in ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual 

civil/Eduardo Arruda Alvim. – 5. Ed. ver., atual. E ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013)”. Argumento o Requerente ter solicitado por 

vias administrativas a autorização para realização do tratamento 

oncológico na modalidade de quimioterapia e radioterapia, contudo, não 

conseguiu realizar o tratamento almejado devido a negativa do plano de 

saúde em custear/disponibilizar o tratamento, sob a alegação que o 
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recurso terapêutico não era comtemplado no rol de cobertura do plano de 

saúde. Como introito, destaco que há a incidência das disposições do 

Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais mantidas junto 

a empresas operadoras de planos de saúde. As aludidas empresas, 

prestando o serviço objeto da contratação de maneira reiterada e 

mediante remuneração, enquadram-se perfeitamente no conceito de 

fornecedores, conforme dispõe o art. 3º, parágrafo 2º, do CODECON. O 

Código do Consumidor, ao consagrar os princípios da boa-fé, da 

confiança, da hipossuficiência consumerista e da vulnerabilidade, trouxe 

importantes inovações no âmbito das relações contratuais, permitindo o 

restabelecimento de uma igualdade e um equilíbrio entre o consumidor e o 

fornecedor. Este dispõe ordinariamente de melhores condições técnicas, 

econômicas e intelectuais para perseguir seus interesses, impondo ao 

usuário o maior número possível de desvantagens em seu exclusivo 

benefício, com o agravamento, em contrapartida, da posição da parte mais 

frágil, que é o consumidor. Bem de se ver que é possível vislumbrar o 

risco iminente de prejuízos a que se exporá a Requerente, ante a 

assertiva de que lhe fora negado o procedimento como prescrito pelo 

médico que assiste a Requerente, imprescindível para sua saúde. Não 

obstante ser associado ao MT Saúde ora Requerido, o que se encontra 

em jogo, no caso, é o direito à vida, o bem maior do ser humano e mais 

importante dos direitos fundamentais. No caso em exame, entendo que, 

sendo os contratos de plano de saúde de adesão, haja vista que suas 

cláusulas já vêm prontas, as cláusulas só prevalecem enquanto não se 

detecta qualquer tipo de abusividade que pressuponha a vantagem 

exagerada a uma das partes e o desequilíbrio da relação contratual. Hoje, 

as normas prevalecentes são as que visem à proteção dos direitos da 

pessoa humana, não permitindo que cláusulas abusivas prejudiquem o 

consumidor. O art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez 

em seu inciso IV comina a nulidade absoluta: "as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam 

obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e 

equidade" Dispõe o § 1º, desse mesmo artigo que se presume exagerada 

a vantagem que: "I - defende os princípios fundamentais do sistema 

jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais 

inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o 

equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o 

consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o 

interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso". Assim, 

as cláusulas que limitam ou restringem procedimentos médicos (consultas, 

exames médicos, laboratoriais, fornecimento de materiais cirúrgicos, etc.) 

são abusivas. Estas cláusulas contratuais são nulas por contrariar a 

boa-fé, como esclarece a própria lei, pois criam uma barreira à realização 

da expectativa legítima do consumidor, contrariando prescrição médica, 

criam um desequilíbrio no contrato ao ameaçar o objetivo do mesmo, que é 

ter o serviço de saúde de que necessita. DO DANO MORAL Pertinente ao 

dano moral cumpre destacar que é aquela modalidade em que se ofendem 

as esferas subjetivas da vítima, aspectos de sua personalidade humana, 

tais como honra, reputação, intimidade e consideração pessoal, 

traduzindo-se em um sentimento de pesar íntimo do ofendido. Carlos Bittar, 

citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: 

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da 

subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que 

repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os 

aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da 

consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em 

que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. Antônio 

Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), 

completa dizendo que: “O mero incômodo, o enfado e desconforto de 

algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do 

cotidiano não servem para a concessão de indenizações, ainda que o 

ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore com facilidade”. Na 

hipótese, a par de todo o contexto circunstancial trazido nas peças 

principais, constato que o requerido em nenhum momento se insurgiu 

quanto afirmação da parte autora quanto à negativa do atendimento pelas 

redes conveniadas e falta de prestação de serviço, contudo, apesar de 

todas as evidencias produzidas no bojo destes autos, verifico não restar 

demostrado de forma específica e clara a ocorrência do constrangimento 

sofrido e a existência do dano alegado. Nesse sentido, aplica-se ao caso 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – MT SAÚDE – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO 

QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR - 

VERBA HONORÁRIA COMPENSADA EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O caso sub judice dispensa a remessa 

necessária, pois a condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

500 (quinhentos) salários mínimos, conforme o art. 496, §3º, inciso I do 

CPC. Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais 

não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral. No caso 

concreto, inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, 

humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na 

prestação do serviço. Considerando que a parte autora restou vencida em 

parte de seus pedidos, os honorários sucumbenciais devem ser 

compensados. (Ap 4594/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado 

no DJE 22/03/2017) No caso em epígrafe, ao contrário do pedido da parte 

autora, ficou comprovado apenas o experimento de um mero dissabor pela 

autora, qual seja, decorrente de um desacerto contratual, eis que o 

ocorrido não demonstrou resultar em transtorno psicológico de grau 

relevante a desencadear indenização por abalo moral. Portanto, 

improcedem as alegações, no que se refere ao pleito indenizatório por 

danos morais. O autor deveria, conforme ônus que lhe incumbia nos 

termos do art. 373 do Código de Processo Civil, demonstrar de modo 

efetivo, a ocorrência de sofrimento, dor, constrangimento, decorrente do 

infortúnio, o que incorreu na espécie. Ao arremate, tem-se que a negativa 

da cobertura do instrumento para a realização do procedimento cirúrgico 

da qual necessita a parte autora, atenta contra o objetivo principal do 

próprio pacto de assistência médica, bem como afronta o direito à vida, 

assegurado constitucionalmente. Com essas considerações supra, e tudo 

o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, tão somente para ratificar a antecipação de tutela 

concedida e, condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação 

vindicada na petição inicial. Sem custas. Considerando a ocorrência da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 

3º, I, do CPC), a ser suportado por ambos em igual proporção (art. 86 do 

CPC). Publique-se. Intimem-se, após preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias. Cuiabá-MT, 08 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015826-84.2016.8.11.0041 AUTOR: ANA ISES PRADO DE OLIVEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com 

pedido de antecipação de tutela ajuizada por Ana Ises Prado de Oliveira 

em face do Estado de Mato Grosso. Aduz, em síntese, que foi classificada 

para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Contador - no Concurso Público regido pelo Edital nº 005/2009/SAD/MT, 

com validade encerrada em 29/6/2014, obtendo a 328ª colocação. 

Assevera que o Requerido efetuou a nomeação de 148 candidatos, 

destacando, ainda, a existência de vagas decorrentes da desistência de 

candidatos nomeados e que não tomaram posse no prazo legal, além de 

apontar a existência de inúmeros cargos vagos nos lotacionogramas da 

Administração. Afirma que foram realizadas diversas contratações 

precárias para o cargo em comento, caracterizando sua preterição. Em 

face do exposto, pugna pela procedência do pedido para determinar sua 
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nomeação e posse no cargo almejado, com a consequente condenação 

do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e lucros 

cessantes. A inicial veio instruída com documentos. O Requerido 

contestou a ação, sustentando a inexistência do direito alegado e 

pugnando pela improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou 

a contestação, rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a 

pretensão pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial. 

Sem produção de provas específicas. O Ministério Público opina pelo 

prosseguimento do feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento 

e decido. Embora a matéria em apreço envolva questões de direito e de 

fato, as provas existentes são suficientes para permitir o adequado 

deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova em 

audiência ou de quais provas adicionais, razão pela qual indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova e passo ao julgamento antecipado do 

mérito, com fulcro no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Acerca da 

controvérsia a ser dirimida nos presentes autos, o Supremo Tribunal 

Federal, em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento no 

sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: “(...) 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. (...)” (RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal 

Pleno, DJe 15/12/2015) E para corroborar o exposto, colaciono o seguinte 

precedente: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. 

PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com a 

orientação do STF firmada sob o regime da repercussão geral, "o direito 

subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público 

exsurge nas seguintes hipóteses: 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" (RE 837.311/PI, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015). 2. Inexistindo a 

demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação, 

deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do 

juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de 

nomear. 3. No caso, o concurso dispunha de 39 vagas, sendo que o 

impetrante foi classificado na posição 274 e foram chamados, até o fim do 

certame, 251 candidatos. O mero surgimento de cargos vagos, ou a 

informação de que o TJPI possui mais cargos comissionados do que o 

limite legal não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo do 

impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, 

foram realizadas contratações irregulares de servidores públicos para o 

exercício específico das atribuições de Escrivão Judicial - Área Judiciária, 

em número suficiente para a nomeação do impetrante, o que não ocorreu. 

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 47.879/PI, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, 

DJe 11/04/2017) (grifei e destaquei em parte) No caso concreto, a parte 

Requerente restou classificada na 328ª colocação da classificação geral 

para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Contador, portanto, fora do número de vagas previstas no edital do 

certame (77 vagas), o que lhe confere mera expectativa de direito à 

nomeação, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da 

Administração, cabendo frisar que a mera existência de cargos vagos no 

lotacionograma da Administração não convola tal expectativa em direito 

subjetivo. Ademais disso, a parte Requerente não logrou êxito em 

comprovar a ocorrência de preterição por inobservância da ordem de 

classificação, sendo certo que eventuais nomeações decorrentes de 

ordem judicial não são aptas a configurar a preterição. Nesse sentido, o 

seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO 

INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. 1. 

Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo de Agente 

Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do 

Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude 

da convocação de outros candidatos em posição inferior à sua, 

decorrente de decisão judicial. 2. De acordo com o entendimento 

pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de 

candidato aprovado em concurso público nos casos em que a 

Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação 

de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa 

hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não 

havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. 

Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 

43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, 

DJe 14/06/2016) No tocante às contratações temporárias, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de 

tais contratações para atender aos interesses transitórios da 

Administração, por si só, não é capaz de configurar a preterição dos 

candidatos aprovados em concurso público, sendo necessária a 

demonstração da ilegalidade de tais contratações, consoante se observa 

do seguinte precedente: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO 

NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. SERVIDORES 

TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS 

DA ADMINISTRAÇÃO. ESTAGIÁRIOS E CEDIDOS NÃO OCUPAÇÃO DE 

CARGOS EFETIVOS POR ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 

CEDIDOS À JUSTIÇA ESTADUAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 

IMPETRAÇÃO PREMATURA DO WRIT. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 

DURANTE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. ATO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 3. A 

paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante 

processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende 

necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, 

preterição dos candidatos aprovados em concurso público para 

provimento de cargos efetivos. (...) 6. Destaca-se, ainda, entendimento 

desta Corte no sentido de que "não há falar em direito líquido e certo à 

nomeação se ainda houver tempo de validade do certame, pois, em tais 

casos, subsiste discricionariedade da administração pública para efetivar 

a nomeação" (AgRg no RMS 45.138/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015). 7. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 45.705/MG, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (grifei 

e destaquei em parte) Nesse ponto específico, a parte Requerente não 

logrou êxito em demonstrar sequer a existência de indícios de 

contratações temporárias ilegais aptas a configurar a preterição de seu 

direito à nomeação ao cargo pretendido, o que só vem a corroborar a 

inexistência do direito alegado na petição inicial. Com relação às 

contratações temporárias decorrentes do contrato firmado com a empresa 

Ábaco Tecnologia da Informação, é notório que o objeto da contratação 

envolve apenas a contratação de Técnicos da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Analista de Sistemas, bem como serviços relativos à área 

de tecnologia de informação, em nada influenciando na pretensão da parte 

Requerente, como se pode observar da cópia dos documentos 

colacionados por esta aos autos. Desse modo, como a alegação da parte 

Requerente acerca da preterição decorrente dos contratos temporários se 

ampara no contrato firmado pelo Requerido com a empresa Ábaco 

Tecnologia da Informação, tenho como desnecessário e protelatório o 

pedido de inversão do ônus da prova formulado por aquela, na medida em 

que tais contratações não possuem qualquer relação de pertinência com o 

cargo almejado (TAIG – Perfil Contador). Quanto ao argumento de que 

houve desistências entre os candidatos nomeados, o Superior Tribunal de 

Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a mera desistência de 

candidato melhor classificado não gera o direito subjetivo à nomeação 

para os demais candidatos aprovados fora do número de vagas previstas 

no edital, que, como visto, possuem mera expectativa de direito à 

nomeação, sujeita à análise dos critérios de conveniência e oportunidade 

da Administração. A propósito do tema, o seguinte precedente: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR 

CLASSIFICADO. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO DIREITO DE 

NOMEAÇÃO A CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 
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PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os candidatos classificados 

além do número de vagas inicialmente oferecidas no edital do concurso 

público têm mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e 

do STF. 2. "O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 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" (STF, RE 837.311-RG /PI, com repercussão geral 

reconhecida). 3. O direito à nomeação para titularizar cargo público não é 

transmissível a terceiros. Pela mesma razão, a desistência de candidato 

melhor classificado não transfere esse direito aos demais concorrentes, 

com o que se preserva o poder discricionário da Administração Pública, a 

quem cabe avaliar a conveniência e melhor oportunidade de prover seus 

quadros, considerando critérios, em princípio, imunes à revisão judicial. 

Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 

02/02/2017) Com relação às supostas vagas criadas pela Lei Estadual nº 

10.052/2014, que transformou o cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo em Analista Administrativo, a parte Requerente não se 

desincumbiu do ônus de provar que houve a criação de vagas específicas 

do referido cargo para o perfil de Contador, em número suficiente para 

abarcar a longínqua classificação que obteve no concurso público. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa atualizado. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, por força da disposição contida no 

artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de 

estilo. P.R.I. Cuiabá, 7 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000571-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310 

(ADVOGADO)

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT0003934A (ADVOGADO)

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000571-86.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AMBEV S.A. REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Medida Cautelar com 

pedido de liminar proposta por Ambev S/A em face do Estado de Mato 

Grosso, ofertando caução consistente em seguro fiança bancária a fim de 

assegurar o crédito tributário referente ao Processo Administrativo nº 

5014799/2012. A petição inicial veio instruída com documentos. A liminar 

foi deferida. O Requerido contestou a ação, sustentando a inexistência do 

direito alegado e pugnando pela improcedência do pedido. Por fim, o 

Requerido informa que houve a quitação do débito discutido na presente 

ação, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito. É o 

relatório. Fundamento e decido. No caso concreto, entendo como 

evidenciada a perda superveniente do interesse processual, visto que, no 

curso da ação, houve a quitação do débito tributário por ato espontâneo 

da parte Requerente, razão pela qual esta deve ser condenada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Isto posto, 

ante a perda superveniente do interesse processual, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. Autorizo o desentranhamento da apólice de seguro 

garantia juntada aos autos. P.R.I. Cuiabá, 8 de maio de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007122-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDME CESAR VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007122-82.2016.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCISCO EDME CESAR 

VALE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por 

Francisco Edme Cesar Valle em face da sentença que julgou 

improcedentes os pedidos formulados nestes autos, alegando a existência 

de omissão no julgado. Aduz, em síntese, que este juízo indeferiu o pedido 

de produção de prova testemunhal por considerar que as provas 

existentes nos autos eram suficientes para permitir o julgamento 

antecipado do mérito, valendo-se da regra geral de experiência para 

analisar a questão do descanso intrajornada e entre jornadas da parte 

embargante no período anterior à regulamentação pela Portaria Conjunta 

nº 12/2014 e, por consequência, rejeitar o pedido formulado, o que 

entende como duvidoso. Instado a se manifestar, o Embargado sustenta a 

inexistência do vício alegado e pugna pelo não provimento do recurso. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Como é cediço, os Embargos de 

Declaração tem por escopo sanar a existência de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material contido na decisão judicial, admitindo-se, em 

caráter excepcional, a alteração do julgado, caso configurado erro de 

julgamento decorrente de um dos vícios citados. Apesar das razões 

postas pelo Embargante, entendo como não evidenciada a omissão 

alegada, nos moldes preconizados pelo Código de Processo Civil para fins 

de oposição de Embargos de Declaração, o que revela seu nítido propósito 

de rediscutir os termos da decisão que lhe foi desfavorável, pretensão 

que extrapola o âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura 

existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada 

no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017) Todavia, apesar da inexistência 

de omissão, entendo salutar esclarecer o questionamento feito pelo 

Embargante, de modo a que não restem dúvidas sobre o entendimento 

adotado. Pois bem. Conforme consignado na sentença embargada, a 

redução da carga horária aquém das 200 horas previstas em lei, por meio 

de portaria, foi considerada ilegal. Por consequência, o pedido de 

pagamento das horas extras em relação ao excedente de 120 horas 

mensais restou prejudicado, remanescendo apenas o pedido subsidiário 

de pagamento das horas extras excedentes à carga horária legal de 200 

horas mensais. No tocante a este pedido, a sentença foi clara ao apontar 

que a jornada mensal de 10 dias consecutivos resulta em um total de 240 

horas (10 dias X 24 horas = 240 horas). Desse modo, como a carga 

horária legal era de 200 horas mensais, apurou-se uma diferença de 40 

horas entre o total de horas do período de 10 dias (240 horas) e a carga 

horária legal (200 horas). E por se tratar de jornada composta por 10 dias 

consecutivos de trabalho intercalados com 20 dias consecutivos de 

descanso, a sentença foi clara ao apontar que, no período anterior à 

regulamentação da carga horária por meio da Portaria Conjunta nº 

12/2014, de 01.07.2014, a regra geral de experiência autoriza presumir 

que é impossível um ser humano trabalhar por 10 (dez) dias ininterruptos 

sem descanso, elencando as seguintes razões de decidir, in litteris: “- 

primeiro, por que é fisicamente impossível um ser humano trabalhar por 10 
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dias ininterruptos sem um descanso mínimo de 04 horas diárias, o qual, 

como visto, já se mostra suficiente para afastar a sobrejornada alegada, 

considerando a carga horária mensal de 200 horas prevista na Lei 

Complementar Estadual nº 79/00; - segundo, por que os grupos de 

trabalho designados continham número de servidores suficientes para 

permitir o revezamento da escala de trabalho com vistas a assegurar o 

descanso diário de seus integrantes, inclusive por períodos muito 

superiores às 04 horas diárias de descanso suficientes para afastar a 

sobrejornada alegada; - terceiro, por que os Postos Fiscais oferecem 

estrutura capaz de propiciar o descanso dos servidores durante os 

turnos de revezamento.” Como visto, é humana e fisiologicamente 

impossível um ser humano trabalhar por 10 dias ininterruptos sem um 

descanso mínimo de 4 horas diárias, o que autoriza concluir que durante o 

período em questão houve um descanso mínimo – e friso, mínimo – de 40 

horas, restando afastado o excedente capaz de justificar o pagamento 

das horas extras pretendidas, visto que a carga horária legal é de 200 

horas mensais. Em face desse contexto, encontra-se plenamente 

justificado o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, 

sem que tal fato importe em cerceamento de defesa, pois, parafraseando 

o Embargante, “datadíssima vênia”, testemunha nenhuma seria capaz de 

alterar o entendimento adotado, conforme destacado no seguinte trecho 

da decisão embargada: “E para que não se alegue cerceamento de 

defesa, desde já, adianto que a produção da prova testemunhal 

pretendida não iria importar na alteração do entendimento adotado; a uma, 

por que a alegação de que houve o cumprimento de jornada de trabalho de 

240 horas em 10 dias contraria as premissas físicas, químicas e biológicas 

da vida humana; a duas, por que a prova testemunhal pode se mostrar 

falível e parcial; a três, por que as eventuais testemunhas dos fatos 

seriam os próprios colegas de trabalho do Requerente, que, por estarem 

na mesma situação de fato e de direito, são considerados suspeitos 

(artigo 447, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil).” Por fim, destaco que, 

no caso concreto, o Relatório Preliminar de Auditoria Operacional dos 

Postos Fiscais elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso foi devidamente sopesado na decisão. E para comprovar o 

alegado, transcrevo o seguinte excerto da decisão: “Do mesmo modo, o 

fato do Relatório de Auditoria Operacional realizada pelo TCE/MT apontar 

que os Postos Fiscais funcionam diuturnamente, sem interrupção, não 

comprova que o Requerente tenha trabalhado por 240 horas ininterruptas, 

como alegado.” Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, 

REJEITO-LHES. Entretanto, embora o questionamento formulado não 

decorra da omissão alegada, acrescento à sentença a fundamentação 

posta ao longo desta decisão, de modo a esclarecer o ponto tido como 

duvidoso pelo Embargante. Intimem-se. Cuiabá, 9 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006499-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006499-18.2016.8.11.0041 AUTOR: MAURICIO ROSA DE OLIVEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária 

proposta por Maurício Rosa de Oliveira em face do Estado de Mato 

Grosso, pugnando pelo reconhecimento da Verba Indenizatório como 

parcela de natureza remuneratória. A inicial veio instruída com 

documentos. Regularmente citado, o Requerido contestou a ação, 

arguindo prejudicial de prescrição. No mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. O Requerente impugnou a contestação, rechaçando os 

argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos 

pedidos formulados. Sem produção de provas específicas. O Ministério 

Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção. Por fim, 

as partes apresentaram petição conjunta em que o Requerente renuncia à 

pretensão formulada, com a anuência do Requerido. Isto posto, homologo 

a renúncia à pretensão formulada na ação, para que produza seus efeitos 

legais, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, suspendendo a 

exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil. Honorários pelas partes. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas e providências de estilo. P.R.I. Cuiabá, 9 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010532-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO PROFISSIONAIS TRIBUTACAO ARREC FISCALIZACAO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010532-17.2017.8.11.0041 AUTOR: SINDICATO PROFISSIONAIS 

TRIBUTACAO ARREC FISCALIZACAO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato 

dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de 

Mato Grosso em face da sentença que extinguiu os autos sem resolução 

de mérito em razão da litispendência, aplicando-lhe multa por litigância de 

má-fé. Aduz, em síntese, a existência de omissão no jugado, ao 

argumento de que não foi considerada a sua boa-fé ao pedir a desistência 

da ação. Em razão do exposto, pugna pelo provimento do recurso para o 

fim de afastar a multa por litigância de má-fé. Instado a se manifestar, o 

Embargado requer o desprovimento do recurso. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Como é cediço, os Embargos de Declaração tem por 

escopo sanar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material contido na decisão judicial, admitindo-se, em caráter excepcional, 

a alteração do julgado, caso configurado erro de julgamento decorrente de 

um dos vícios citados. Apesar das razões postas pelos Embargantes, 

entendo como não evidenciada a omissão alegada, o que revela o seu 

nítido propósito de rediscutir os termos da sentença que lhes foi 

desfavorável, pretensão que extrapola o âmbito de abrangência dos 

Embargos de Declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. 

ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de 

declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou 

erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017) 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Cuiabá, 8 de maio 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008264-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ERON SOUZA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008264-24.2016.8.11.0041 AUTOR: PAULO ERON SOUZA CARVALHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária 

proposta por Paulo Eron Souza Carvalho em face do Estado de Mato 

Grosso, pugnando pelo reconhecimento da Verba Indenizatório como 

parcela de natureza remuneratória. A inicial veio instruída com 

documentos. Apesar de citado, o Requerido deixou transcorrer in albis o 

prazo da contestação. O Requerente impugnou a contestação, 

rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela 

procedência dos pedidos formulados. Sem produção de provas 

específicas. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a 

sua intervenção. Por fim, as partes apresentaram petição conjunta em que 

o Requerente renuncia à pretensão formulada, com a anuência do 

Requerido. Isto posto, homologo a renúncia à pretensão formulada na 

ação, para que produza seus efeitos legais, julgando extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “c”, do Código de 

Processo Civil. Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária, suspendendo a exigibilidade da obrigação 

com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Honorários pelas partes. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. Cuiabá, 9 de maio de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017172-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE RIBEIRO SERAFIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017172-70.2016.8.11.0041 AUTOR: ELENICE RIBEIRO SERAFIM DA 

SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária proposta por Elenice Ribeiro Serafim da Silva em face do Estado 

de Mato Grosso, pugnando pelo reconhecimento da Verba Indenizatório 

como parcela de natureza remuneratória. A inicial veio instruída com 

documentos. Regularmente citado, o Requerido contestou a ação, 

arguindo preliminares de impugnação ao pedido de justiça gratuita e 

prescrição. No mérito, requer a improcedência do pedido. A Requerente 

impugnou a contestação, rechaçando os argumentos do Requerido e 

reiterando a pretensão pela procedência dos pedidos formulados. Sem 

produção de provas específicas. Por fim, as partes apresentaram petição 

conjunta em que a Requerente renuncia à pretensão formulada, com a 

anuência do Requerido. Isto posto, homologo a renúncia à pretensão 

formulada na ação, para que produza seus efeitos legais, julgando extinto 

o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “c”, do 

Código de Processo Civil. Condeno a Requerente ao pagamento das 

custas processuais e da taxa judiciária, suspendendo a exigibilidade da 

obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Honorários pelas partes. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. Cuiabá, 9 de maio de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014257-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014257-48.2016.8.11.0041 AUTOR: BRB BANCO DE BRASILIA SA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Multa Administrativa com pedido de tutela de urgência ajuizada por BRB – 

Banco de Brasília S.A. em face do Estado de Mato Grosso. Informa que foi 

lavrado em seu desfavor pelo PROCON o Auto de Infração nº 

2013.16.0005, culminando com a aplicação de multa no valor de R$ 

126.000,00. Frisa que interpôs recurso administrativo em face da decisão, 

o qual teve provimento negado. Aduz acerca da existência de vícios no 

processo administrativo, decorrentes da inobservância dos prazos legais 

para a conclusão do processo e da regularização das pendências 

apontadas durante a fiscalização, o que acarreta a inexistência de motivo 

de fato ou de direito apto a ensejar a autuação, além de caracterizar a 

ausência de motivação idônea do ato administrativo. Diante do exposto, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para suspender a 

exigibilidade da multa aplicada e, no mérito, pela anulação da penalidade. A 

petição inicial veio instruída com documentos. Antecipação de tutela 

indeferida. O Requerente efetuou o depósito do montante discutido como 

forma de obter a suspensão da exigibilidade do débito. Apesar de 

regularmente citado, o Requerido deixou transcorrer in albis o prazo da 

contestação. Sem produção de provas específicas. O Ministério Público 

opina pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção. É o relatório. 

Fundamento e decido. Embora a matéria em análise seja de direito e de 

fato, entendo que as provas apresentadas são suficientes ao adequado 

deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de provas em 

audiência, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, com 

fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No que tange à 

alegação de prescrição intercorrente, a mesma deve ser afastada, por 

ausência de disposição expressa específica para o caso, consoante 

entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. 

INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS 

DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. 

APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo 

ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa 

do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do 

Procon, é inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo 

prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. 2. 

O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição 

quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, 

apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas 

punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação 

do âmbito espacial da lei ao plano federal. 3. Precedente: AgRg no REsp 

1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 10/3/2016, DJe 31/5/2016. 4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1609487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA 

ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 

9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR 

ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Na forma da jurisprudência desta 

Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, 

prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas 

punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial 

da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No 
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ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos 

procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica 

jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no 

AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 

de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; 

AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014). V. Agravo interno improvido. (AgInt 

no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) No que se refere ao 

alegado cumprimento de parte das irregularidades detectadas por ocasião 

da fiscalização, bem como da impugnação das demais irregularidades, o 

Requerente se limitou a tecer arguições genéricas, sem apontar 

especificamente quais irregularidades teriam sido sanadas ou 

impugnadas, o que se mostra insuficiente para afastar a presunção de 

legitimidade que recai sobre o ato administrativo combatido, o qual deve 

prevalecer, por seus próprios fundamentos. Ademais, do cotejo da 

documentação apresentada com a petição inicial vislumbra-se a aparente 

observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa, não havendo indícios de violação legal no tocante a estes 

aspectos. Ao arremate, destaco que em razão do número de 

irregularidades detectadas e do porte econômico do Requerente, não 

vislumbro a existência de ofensa aos princípios da razoabilidade ou 

proporcionalidade no arbitramento da multa, que, aparentemente, seguiu 

as diretrizes previstas em lei para a sua graduação. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, 

sendo mantida a presente decisão, expeça-se o alvará para levantamento 

do valor depositado em favor do Requerido, arquivando-se os presentes 

autos com as cautelas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 9 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010339-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERTAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010339-36.2016.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO BERTAO RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária Declaratória 

cumulada com pedido de Cobrança de Valores Pretéritos ajuizada por 

Antônio Bertão em face do Estado de Mato Grosso. O Requerente aduz, 

em síntese, que é servidor pública estadual lotada na Secretaria de Estado 

de Fazenda, sendo integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização – TAF. Sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 79/00 e 

suas alterações, que dispõem sobre o subsídio da carreira, trazem em si a 

previsão de pagamento da denominada Verba Indenizatória, prevista no 

art. 2º, § 2º, do referido diploma legal. Assevera que apesar da 

nomenclatura utilizada pela Administração Pública, a referida verba não 

possui cunho indenizatório, na medida em que é paga com habitualidade e 

sem o escopo de restituir eventuais gastos do servidor público com o 

desempenho de suas atividades, tampouco tem seu pagamento 

condicionado aos gastos que o servidor possa ter, tratando-se, pois, de 

verba de cunho remuneratório. Destaca que a Lei Complementar Estadual 

nº 425/11, que dispunha sobre a criação da SECOPA, previu a designação 

de alguns servidores do Grupo TAF para prestar serviços naquela 

secretaria, assegurando-lhes, do mesmo modo, o direito ao recebimento 

da Verba Indenizatória. Em razão do exposto, pugna pela condenação do 

Requerido à incorporação da Verba Indenizatória instituída pela Lei 

Complementar Estadual nº 169/04 (que alterou o art. 2º da Lei 

Complementar Estadual nº 79/00) à sua remuneração e/ou proventos, com 

os consequentes reflexos sobre a revisão geral anual e demais verbas 

recebidas, como 13º salário, férias, gratificações, licenças remuneradas, 

pensões e demais vantagens que compõem a remuneração; bem como a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças devidas em 

relação ao quinquênio que antecede a propositura da ação. A inicial veio 

instruída com documentos. Após regularmente citado, o Requerido 

apresentou contestação, sustentando a inexistência do direito alegado e 

pugnando pela improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou 

a contestação, rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a 

pretensão pela procedência dos pedidos formulados na exordial. Sem 

produção de provas específicas. O Ministério Público opina pelo 

prosseguimento do feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento 

e decido. Embora a matéria em análise seja de direito e de fato, os 

documentos apresentados se revelam suficientes para permitir o 

adequado deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de provas 

em audiência ou de quaisquer provas adicionais, o que torna cabível e 

oportuno o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do 

CPC. A controvérsia a ser dirimida no bojo dos presentes autos se resume 

a apurar se assiste à parte Requerente o direito à incorporação da Verba 

Indenizatória prevista no art. 2º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 

79/00, com suas alterações, à sua remuneração e/ou proventos, com os 

devidos reflexos sobre as demais verbas; bem como o direito à 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças devidas em 

relação ao período não prescrito. Pois bem. De início, transcrevo o teor da 

norma supracitada, para melhor elucidar a questão: “Art. 2º Os integrantes 

do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de 

Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela 

única. § 1º Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício 

de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos 

incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição 

Federal. § 2º A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da 

parcela indicada no caput, será paga mensalmente aos integrantes do 

Grupo TAF - Tributação Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de 

suas atribuições na Secretaria de Estado Fazenda, no montante variável 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$6.000,00 (seis mil reais), para os 

Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos 

reais) a R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes 

Tributos Estaduais.” Prefacialmente, cumpre destacar que a relação 

mantida entre a Administração Pública e seus servidores efetivos é de 

cunho estatutário, cuja feição resta bem delineada na seguinte lição de 

Hely Lopes Meirelles: “Desde que sob o regime estatutário o Estado não 

firma contrato com seus servidores, mas para eles estabelece 

unilateralmente um regime de trabalho e de retribuição por via estatutária, 

lícito lhe é, a todo tempo, alterar esse regime jurídico e, assim, as 

condições de serviço e de pagamento, desde que o faça por lei, sem 

discriminações pessoais, visando às conveniências da Administração. 

Todavia, da alteração do regime jurídico não pode advir redução da 

remuneração, pois a garantia da irredutibilidade, acima referida, protege o 

montante dos ganhos.” Ademais disso, é pacífico o entendimento no 

sentido de que o servidor público não possui direito adquirido ao regime 

jurídico de composição de vencimentos, que, a qualquer tempo, pode ser 

alterado pela Administração Pública, ressalvado apenas o direito à 

irredutibilidade de vencimentos. Acerca do tema, a Constituição Federal, 

em seu art. 37, caput e inciso X, é clara ao dispor sobre a necessidade de 

observância ao princípio da legalidade, bem como da reserva legal de 

iniciativa privativa do Chefe dos respectivos poderes para fixação e 

alteração da remuneração e subsídio dos servidores públicos, senão 

vejamos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a remuneração 

dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 

somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a 

iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre 

na mesma data e sem distinção de índices;” Assim, por força de 

disposição constitucional, a criação, modificação, supressão ou qualquer 

alteração de natureza remuneratória dos servidores públicos deve ser 

feita por lei, sob pena de vulneração aos princípios constitucionais 

supracitados. Nesse ponto, esclareço que quando se alude ao conceito 

de remuneração, para a finalidade que ora interessa, trata-se do sentido 

lato de remuneração, aí compreendidas as verbas de natureza 
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remuneratória e indenizatória, dentre outras. No caso concreto, o 

legislador houve por bem fixar o pagamento da Verba Indenizatória aos 

integrantes do Grupo TAF, consoante a disposição contida no art. 2º da 

Lei Complementar nº 79/00 e suas alterações, cujo pagamento se justifica 

pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, 

consoante previsão contida no § 1º do mencionado artigo, que, por sua 

vez, faz referência aos arts. 37, incisos XVIII e XXII, e 167, inciso IV, da 

Constituição Federal, que assim dispõem: “Art. 37. Omissis. (...) XVIII - a 

administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas 

áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 

administrativos, na forma da lei; (...) XXII - as administrações tributárias da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 

essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de 

carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de 

suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o 

compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei 

ou convênio.” “Art. 167. São vedados: (...) IV - a vinculação de receita de 

impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto 

da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a 

destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 

manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades 

da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos 

arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações 

de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 

como o disposto no § 4º deste artigo;” Como se observa, a própria 

Constituição Federal define a atividade da Administração Tributária como 

essencial ao funcionamento do Estado, conferindo-lhe precedência sobre 

os demais setores administrativos, assegurando-lhe a formação de 

carreiras específicas, com servidores especializados, além da priorização 

de recursos para a consecução de suas atividades. Portanto, a definição 

da Administração Tributária como função essencial do Estado, por si só, já 

estabelece uma diferenciação em relação às demais carreiras, justificando 

a criação de verbas peculiares pelo simples exercício de tal função. E 

nesse ponto, o § 1º do art. 2º da Lei Complementar nº 79/00 é preciso ao 

definir que a Verba Indenizatória em questão é paga pelo “exercício de 

atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos 

incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição 

Federal”. Sob outro prisma, a análise dos §§ 3º, 4º e 5º do art. 2º da Lei 

Complementar Estadual nº 79/00, conferem feição indenizatória à verba 

questionada, porquanto condicionam o seu pagamento ao desempenho e 

incremento da arrecadação (§ 3º), excluindo dos servidores do Grupo 

TAF o direito ao recebimento de diárias, ajuda de transporte e passagens 

necessárias para o exercício de suas atividades, ao argumento de que 

tais valores já estão incluídos na verba indenizatória (§ 4º). Por fim, a 

referida norma condiciona o recebimento da verba indenizatória ao 

cumprimento das ordens de serviços expedidas (§ 5º), as quais envolvem 

atividades externas, cujos custos são suportados pelo servidor. E para 

corroborar o exposto, transcrevo o teor dos referidos parágrafos: “Art. 

2º. Omissis. (...) § 3º Observado o disposto nos parágrafos seguintes, a 

verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF – Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho trimestral da 

arrecadação estadual, respeitados os critérios abaixo: I - incremento da 

arrecadação tributária no trimestre, em relação ao valor apurado no 

correspondente trimestre do exercício financeiro anterior, corrigido 

monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC; II - incremento da arrecadação tributária no trimestre, em relação 

ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual do Estado de Mato Grosso. § 

4º Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes 

a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das 

atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, 

por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que 

trata o § 2º deste artigo. § 5º Os servidores integrantes do Grupo TAF que 

não cumprirem as Ordens de Serviço emitidas pela Administração 

Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei 

complementar.” Dessa forma, não obstante o pagamento habitual da verba 

indenizatória, a ausência de exigência de prestação de contas dos 

valores despendidos pelo servidor e a ausência de condicionamento do 

pagamento à comprovação das despesas que o servidor possa ter, 

entendo que tais fatos não descaracterizam o cunho indenizatório da 

verba em questão. Apesar do rol de pretensas ilegalidades relacionadas 

pela parte Requerente na petição inicial ser suficiente para por em dúvida 

a legalidade do pagamento de tal verba, entendo que as razões deduzidas 

não são suficientes ao fim colimado na presente ação. Com efeito, a 

pretensão posta pela parte Requerente demanda a alteração da natureza 

jurídica da aludida verba indenizatória, o que só pode ser feito por meio de 

lei, sendo vedado ao Poder Judiciário, que não é órgão legislativo, ingerir 

em competência alheia para satisfazer uma pretensão que não possui o 

menor amparo jurídico. Em verdade, a pretensão da parte Requerente 

busca transmutar a natureza jurídica da verba indenizatória para 

remuneratória, o que implicaria em acréscimo do respectivo valor ao seu 

subsídio, acarretando um aumento indireto do subsídio, conduta esta que, 

como dito, importaria em violação aos princípios da legalidade e da 

tripartição de poderes, além de esbarrar, de certa forma, no óbice contido 

na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, in litteris: “Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 

Destarte, com a devida vênia aos argumentos postos na petição inicial, 

entendo que a pretensão formulada não possui o menor amparo jurídico, 

razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos formulados, em 

consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA 

INDENIZATÓRIA. EXTENSÃO A INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A verba indenizatória, instituída 

pelo art. 2º Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os 

servidores do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização das 

despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas 

atividades. Destarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve 

ser estendida aos servidores inativos. 2. Recurso ordinário conhecido e 

improvido.” (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 05/12/2005, p. 342) 

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR APOSENTADO - 

RECOMPOSIÇÃO DE PROVENTOS - ISONOMIA COM ATIVOS - 

PRELIMINARES - DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - 

REJEIÇÃO - MÉRITO - LEIS COMPLEMENTARES Nº 169/2004 E 234/2005 - 

SERVIDORES DO GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 

TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES 

DO SERVIÇO ATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E 

TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER 

INDENIZATÓRIO - NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA AOS 

VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E 

PENSIONISTAS - MATÉRIA PACIFICADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA E 

POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CASO CONCRETO QUE INIBE 

QUALQUER PROGNÓSTICO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

ORDEM DENEGADA. (...) “A verba indenizatória, instituída pelo art. 2º Lei 

Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo 

TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização das despesas com estadia 

e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Destarte, não 

possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos 

servidores inativos”. (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 05/12/2005, p. 342) Se a 

verba, por sua natureza indenizatória, só pode ser conferida aos 

integrantes do serviço ativo e não integrará, para nenhum efeito, a 

remuneração ou proventos dos servidores a que se destina, até porque a 

lei assim não determina, inexiste direito líquido e certo a ser amparado com 

fundamento na isonomia entre ativos e inativos, incidindo, no viés, a 

Súmula Vinculante nº 37 - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia”.” (MS 175395/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015) Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente 

ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além 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 maio de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010449-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010449-35.2016.8.11.0041 AUTOR: LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária 

Declaratória cumulada com pedido de Cobrança de Valores Pretéritos 

ajuizada por Luiz Carlos Alvarez Barca em face do Estado de Mato 

Grosso. O Requerente aduz, em síntese, que é servidor pública estadual 

lotada na Secretaria de Estado de Fazenda, sendo integrante do Grupo de 

Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF. Sustenta que a Lei 

Complementar Estadual nº 79/00 e suas alterações, que dispõem sobre o 

subsídio da carreira, trazem em si a previsão de pagamento da 

denominada Verba Indenizatória, prevista no art. 2º, § 2º, do referido 

diploma legal. Assevera que apesar da nomenclatura utilizada pela 

Administração Pública, a referida verba não possui cunho indenizatório, na 

medida em que é paga com habitualidade e sem o escopo de restituir 

eventuais gastos do servidor público com o desempenho de suas 

atividades, tampouco tem seu pagamento condicionado aos gastos que o 

servidor possa ter, tratando-se, pois, de verba de cunho remuneratório. 

Em razão do exposto, pugna pela condenação do Requerido à 

incorporação da Verba Indenizatória instituída pela Lei Complementar 

Estadual nº 169/04 (que alterou o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 

79/00) à sua remuneração e/ou proventos, com os consequentes reflexos 

sobre a revisão geral anual e demais verbas recebidas, como 13º salário, 

férias, gratificações, licenças remuneradas, pensões e demais vantagens 

que compõem a remuneração; bem como a condenação do Requerido ao 

pagamento das diferenças devidas em relação ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação. A inicial veio instruída com documentos. 

Após regularmente citado, o Requerido apresentou contestação, 

sustentando a inexistência do direito alegado e pugnando pela 

improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou a contestação, 

rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela 

procedência dos pedidos formulados na exordial. Sem produção de 

provas específicas. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do 

feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. Embora a 

matéria em análise seja de direito e de fato, os documentos apresentados 

se revelam suficientes para permitir o adequado deslinde da causa, sendo 

desnecessária a produção de provas em audiência ou de quaisquer 

provas adicionais, o que torna cabível e oportuno o julgamento antecipado 

do mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC. A controvérsia a ser 

dirimida no bojo dos presentes autos se resume a apurar se assiste à 

parte Requerente o direito à incorporação da Verba Indenizatória prevista 

no art. 2º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 79/00, com suas 

alterações, à sua remuneração e/ou proventos, com os devidos reflexos 

sobre as demais verbas; bem como o direito à condenação do Requerido 

ao pagamento das diferenças devidas em relação ao período não 

prescrito. Pois bem. De início, transcrevo o teor da norma supracitada, 

para melhor elucidar a questão: “Art. 2º Os integrantes do Grupo TAF - 

Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de 

Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única. § 1º 

Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividade 

essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e 

XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal. § 2º A 

verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada 

no caput, será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - 

Tributação Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas 

atribuições na Secretaria de Estado Fazenda, no montante variável de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a R$6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de 

Tributos Estaduais, e de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) a R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos 

Estaduais.” Prefacialmente, cumpre destacar que a relação mantida entre 

a Administração Pública e seus servidores efetivos é de cunho 

estatutário, cuja feição resta bem delineada na seguinte lição de Hely 

Lopes Meirelles: “Desde que sob o regime estatutário o Estado não firma 

contrato com seus servidores, mas para eles estabelece unilateralmente 

um regime de trabalho e de retribuição por via estatutária, lícito lhe é, a 

todo tempo, alterar esse regime jurídico e, assim, as condições de serviço 

e de pagamento, desde que o faça por lei, sem discriminações pessoais, 

visando às conveniências da Administração. Todavia, da alteração do 

regime jurídico não pode advir redução da remuneração, pois a garantia da 

irredutibilidade, acima referida, protege o montante dos ganhos.” Ademais 

disso, é pacífico o entendimento no sentido de que o servidor público não 

possui direito adquirido ao regime jurídico de composição de vencimentos, 

que, a qualquer tempo, pode ser alterado pela Administração Pública, 

ressalvado apenas o direito à irredutibilidade de vencimentos. Acerca do 

tema, a Constituição Federal, em seu art. 37, caput e inciso X, é clara ao 

dispor sobre a necessidade de observância ao princípio da legalidade, 

bem como da reserva legal de iniciativa privativa do Chefe dos respectivos 

poderes para fixação e alteração da remuneração e subsídio dos 

servidores públicos, senão vejamos: “Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de 

que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por 

lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 

revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” 

Assim, por força de disposição constitucional, a criação, modificação, 

supressão ou qualquer alteração de natureza remuneratória dos 

servidores públicos deve ser feita por lei, sob pena de vulneração aos 

princípios constitucionais supracitados. Nesse ponto, esclareço que 

quando se alude ao conceito de remuneração, para a finalidade que ora 

interessa, trata-se do sentido lato de remuneração, aí compreendidas as 

verbas de natureza remuneratória e indenizatória, dentre outras. No caso 

concreto, o legislador houve por bem fixar o pagamento da Verba 

Indenizatória aos integrantes do Grupo TAF, consoante a disposição 

contida no art. 2º da Lei Complementar nº 79/00 e suas alterações, cujo 

pagamento se justifica pelo exercício de atividade essencial ao 

funcionamento do Estado, consoante previsão contida no § 1º do 

mencionado artigo, que, por sua vez, faz referência aos arts. 37, incisos 

XVIII e XXII, e 167, inciso IV, da Constituição Federal, que assim dispõem: 

“Art. 37. Omissis. (...) XVIII - a administração fazendária e seus servidores 

fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 

precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei; (...) 

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do 

Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos 

prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma 

integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 

informações fiscais, na forma da lei ou convênio.” “Art. 167. São vedados: 

(...) IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que 

se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 

serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do 

ensino e para realização de atividades da administração tributária, como 

determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 

receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste 

artigo;” Como se observa, a própria Constituição Federal define a atividade 

da Administração Tributária como essencial ao funcionamento do Estado, 

conferindo-lhe precedência sobre os demais setores administrativos, 

assegurando-lhe a formação de carreiras específicas, com servidores 

especializados, além da priorização de recursos para a consecução de 

suas atividades. Portanto, a definição da Administração Tributária como 

função essencial do Estado, por si só, já estabelece uma diferenciação em 

relação às demais carreiras, justificando a criação de verbas peculiares 

pelo simples exercício de tal função. E nesse ponto, o § 1º do art. 2º da 

Lei Complementar nº 79/00 é preciso ao definir que a Verba Indenizatória 

em questão é paga pelo “exercício de atividade essencial ao 

funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 

37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal”. Sob outro prisma, a 

análise dos §§ 3º, 4º e 5º do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 

79/00, conferem feição indenizatória à verba questionada, porquanto 

condicionam o seu pagamento ao desempenho e incremento da 

arrecadação (§ 3º), excluindo dos servidores do Grupo TAF o direito ao 

recebimento de diárias, ajuda de transporte e passagens necessárias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 153 de 252



para o exercício de suas atividades, ao argumento de que tais valores já 

estão incluídos na verba indenizatória (§ 4º). Por fim, a referida norma 

condiciona o recebimento da verba indenizatória ao cumprimento das 

ordens de serviços expedidas (§ 5º), as quais envolvem atividades 

externas, cujos custos são suportados pelo servidor. E para corroborar o 

exposto, transcrevo o teor dos referidos parágrafos: “Art. 2º. Omissis. 

(...) § 3º Observado o disposto nos parágrafos seguintes, a verba 

indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF – Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho trimestral da 

arrecadação estadual, respeitados os critérios abaixo: I - incremento da 

arrecadação tributária no trimestre, em relação ao valor apurado no 

correspondente trimestre do exercício financeiro anterior, corrigido 

monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC; II - incremento da arrecadação tributária no trimestre, em relação 

ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual do Estado de Mato Grosso. § 

4º Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes 

a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das 

atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, 

por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que 

trata o § 2º deste artigo. § 5º Os servidores integrantes do Grupo TAF que 

não cumprirem as Ordens de Serviço emitidas pela Administração 

Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei 

complementar.” Dessa forma, não obstante o pagamento habitual da verba 

indenizatória, a ausência de exigência de prestação de contas dos 

valores despendidos pelo servidor e a ausência de condicionamento do 

pagamento à comprovação das despesas que o servidor possa ter, 

entendo que tais fatos não descaracterizam o cunho indenizatório da 

verba em questão. Apesar do rol de pretensas ilegalidades relacionadas 

pela parte Requerente na petição inicial ser suficiente para por em dúvida 

a legalidade do pagamento de tal verba, entendo que as razões deduzidas 

não são suficientes ao fim colimado na presente ação. Com efeito, a 

pretensão posta pela parte Requerente demanda a alteração da natureza 

jurídica da aludida verba indenizatória, o que só pode ser feito por meio de 

lei, sendo vedado ao Poder Judiciário, que não é órgão legislativo, ingerir 

em competência alheia para satisfazer uma pretensão que não possui o 

menor amparo jurídico. Em verdade, a pretensão da parte Requerente 

busca transmutar a natureza jurídica da verba indenizatória para 

remuneratória, o que implicaria em acréscimo do respectivo valor ao seu 

subsídio, acarretando um aumento indireto do subsídio, conduta esta que, 

como dito, importaria em violação aos princípios da legalidade e da 

tripartição de poderes, além de esbarrar, de certa forma, no óbice contido 

na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, in litteris: “Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 

Destarte, com a devida vênia aos argumentos postos na petição inicial, 

entendo que a pretensão formulada não possui o menor amparo jurídico, 

razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos formulados, em 

consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA 

INDENIZATÓRIA. EXTENSÃO A INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A verba indenizatória, instituída 

pelo art. 2º Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os 

servidores do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização das 

despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas 

atividades. Destarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve 

ser estendida aos servidores inativos. 2. Recurso ordinário conhecido e 

improvido.” (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 05/12/2005, p. 342) 

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR APOSENTADO - 

RECOMPOSIÇÃO DE PROVENTOS - ISONOMIA COM ATIVOS - 

PRELIMINARES - DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - 

REJEIÇÃO - MÉRITO - LEIS COMPLEMENTARES Nº 169/2004 E 234/2005 - 

SERVIDORES DO GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 

TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES 

DO SERVIÇO ATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E 

TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER 

INDENIZATÓRIO - NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA AOS 

VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E 

PENSIONISTAS - MATÉRIA PACIFICADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA E 

POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CASO CONCRETO QUE INIBE 

QUALQUER PROGNÓSTICO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

ORDEM DENEGADA. (...) “A verba indenizatória, instituída pelo art. 2º Lei 

Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo 

TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização das despesas com estadia 

e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Destarte, não 

possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos 

servidores inativos”. (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 05/12/2005, p. 342) Se a 

verba, por sua natureza indenizatória, só pode ser conferida aos 

integrantes do serviço ativo e não integrará, para nenhum efeito, a 

remuneração ou proventos dos servidores a que se destina, até porque a 

lei assim não determina, inexiste direito líquido e certo a ser amparado com 

fundamento na isonomia entre ativos e inativos, incidindo, no viés, a 

Súmula Vinculante nº 37 - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia”.” (MS 175395/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015) Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente 

ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 9 de maio de 

2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010463-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO ALVES DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010463-19.2016.8.11.0041 AUTOR: PAULO AFONSO ALVES DE MATOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária 

Declaratória cumulada com pedido de Cobrança de Valores Pretéritos 

ajuizada por Paulo Afonso Alves de Matos em face do Estado de Mato 

Grosso. O Requerente aduz, em síntese, que é servidor pública estadual 

lotada na Secretaria de Estado de Fazenda, sendo integrante do Grupo de 

Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF. Sustenta que a Lei 

Complementar Estadual nº 79/00 e suas alterações, que dispõem sobre o 

subsídio da carreira, trazem em si a previsão de pagamento da 

denominada Verba Indenizatória, prevista no art. 2º, § 2º, do referido 

diploma legal. Assevera que apesar da nomenclatura utilizada pela 

Administração Pública, a referida verba não possui cunho indenizatório, na 

medida em que é paga com habitualidade e sem o escopo de restituir 

eventuais gastos do servidor público com o desempenho de suas 

atividades, tampouco tem seu pagamento condicionado aos gastos que o 

servidor possa ter, tratando-se, pois, de verba de cunho remuneratório. 

Destaca que a Lei Complementar Estadual nº 425/11, que dispunha sobre 

a criação da SECOPA, previu a designação de alguns servidores do 

Grupo TAF para prestar serviços naquela secretaria, assegurando-lhes, 

do mesmo modo, o direito ao recebimento da Verba Indenizatória. Em 

razão do exposto, pugna pela condenação do Requerido à incorporação 

da Verba Indenizatória instituída pela Lei Complementar Estadual nº 169/04 

(que alterou o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 79/00) à sua 

remuneração e/ou proventos, com os consequentes reflexos sobre a 

revisão geral anual e demais verbas recebidas, como 13º salário, férias, 

gratificações, licenças remuneradas, pensões e demais vantagens que 

compõem a remuneração; bem como a condenação do Requerido ao 

pagamento das diferenças devidas em relação ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação. A inicial veio instruída com documentos. 

Após regularmente citado, o Requerido apresentou contestação, 

sustentando a inexistência do direito alegado e pugnando pela 

improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou a contestação, 

rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela 
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procedência dos pedidos formulados na exordial. Sem produção de 

provas específicas. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do 

feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. Embora a 

matéria em análise seja de direito e de fato, os documentos apresentados 

se revelam suficientes para permitir o adequado deslinde da causa, sendo 

desnecessária a produção de provas em audiência ou de quaisquer 

provas adicionais, o que torna cabível e oportuno o julgamento antecipado 

do mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC. A controvérsia a ser 

dirimida no bojo dos presentes autos se resume a apurar se assiste à 

parte Requerente o direito à incorporação da Verba Indenizatória prevista 

no art. 2º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 79/00, com suas 

alterações, à sua remuneração e/ou proventos, com os devidos reflexos 

sobre as demais verbas; bem como o direito à condenação do Requerido 

ao pagamento das diferenças devidas em relação ao período não 

prescrito. Pois bem. De início, transcrevo o teor da norma supracitada, 

para melhor elucidar a questão: “Art. 2º Os integrantes do Grupo TAF - 

Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de 

Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única. § 1º 

Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividade 

essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e 

XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal. § 2º A 

verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada 

no caput, será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - 

Tributação Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas 

atribuições na Secretaria de Estado Fazenda, no montante variável de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a R$6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de 

Tributos Estaduais, e de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) a R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos 

Estaduais.” Prefacialmente, cumpre destacar que a relação mantida entre 

a Administração Pública e seus servidores efetivos é de cunho 

estatutário, cuja feição resta bem delineada na seguinte lição de Hely 

Lopes Meirelles: “Desde que sob o regime estatutário o Estado não firma 

contrato com seus servidores, mas para eles estabelece unilateralmente 

um regime de trabalho e de retribuição por via estatutária, lícito lhe é, a 

todo tempo, alterar esse regime jurídico e, assim, as condições de serviço 

e de pagamento, desde que o faça por lei, sem discriminações pessoais, 

visando às conveniências da Administração. Todavia, da alteração do 

regime jurídico não pode advir redução da remuneração, pois a garantia da 

irredutibilidade, acima referida, protege o montante dos ganhos.” Ademais 

disso, é pacífico o entendimento no sentido de que o servidor público não 

possui direito adquirido ao regime jurídico de composição de vencimentos, 

que, a qualquer tempo, pode ser alterado pela Administração Pública, 

ressalvado apenas o direito à irredutibilidade de vencimentos. Acerca do 

tema, a Constituição Federal, em seu art. 37, caput e inciso X, é clara ao 

dispor sobre a necessidade de observância ao princípio da legalidade, 

bem como da reserva legal de iniciativa privativa do Chefe dos respectivos 

poderes para fixação e alteração da remuneração e subsídio dos 

servidores públicos, senão vejamos: “Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de 

que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por 

lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 

revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” 

Assim, por força de disposição constitucional, a criação, modificação, 

supressão ou qualquer alteração de natureza remuneratória dos 

servidores públicos deve ser feita por lei, sob pena de vulneração aos 

princípios constitucionais supracitados. Nesse ponto, esclareço que 

quando se alude ao conceito de remuneração, para a finalidade que ora 

interessa, trata-se do sentido lato de remuneração, aí compreendidas as 

verbas de natureza remuneratória e indenizatória, dentre outras. No caso 

concreto, o legislador houve por bem fixar o pagamento da Verba 

Indenizatória aos integrantes do Grupo TAF, consoante a disposição 

contida no art. 2º da Lei Complementar nº 79/00 e suas alterações, cujo 

pagamento se justifica pelo exercício de atividade essencial ao 

funcionamento do Estado, consoante previsão contida no § 1º do 

mencionado artigo, que, por sua vez, faz referência aos arts. 37, incisos 

XVIII e XXII, e 167, inciso IV, da Constituição Federal, que assim dispõem: 

“Art. 37. Omissis. (...) XVIII - a administração fazendária e seus servidores 

fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 

precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei; (...) 

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do 

Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos 

prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma 

integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 

informações fiscais, na forma da lei ou convênio.” “Art. 167. São vedados: 

(...) IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que 

se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 

serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do 

ensino e para realização de atividades da administração tributária, como 

determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de 

receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste 

artigo;” Como se observa, a própria Constituição Federal define a atividade 

da Administração Tributária como essencial ao funcionamento do Estado, 

conferindo-lhe precedência sobre os demais setores administrativos, 

assegurando-lhe a formação de carreiras específicas, com servidores 

especializados, além da priorização de recursos para a consecução de 

suas atividades. Portanto, a definição da Administração Tributária como 

função essencial do Estado, por si só, já estabelece uma diferenciação em 

relação às demais carreiras, justificando a criação de verbas peculiares 

pelo simples exercício de tal função. E nesse ponto, o § 1º do art. 2º da 

Lei Complementar nº 79/00 é preciso ao definir que a Verba Indenizatória 

em questão é paga pelo “exercício de atividade essencial ao 

funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 

37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal”. Sob outro prisma, a 

análise dos §§ 3º, 4º e 5º do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 

79/00, conferem feição indenizatória à verba questionada, porquanto 

condicionam o seu pagamento ao desempenho e incremento da 

arrecadação (§ 3º), excluindo dos servidores do Grupo TAF o direito ao 

recebimento de diárias, ajuda de transporte e passagens necessárias 

para o exercício de suas atividades, ao argumento de que tais valores já 

estão incluídos na verba indenizatória (§ 4º). Por fim, a referida norma 

condiciona o recebimento da verba indenizatória ao cumprimento das 

ordens de serviços expedidas (§ 5º), as quais envolvem atividades 

externas, cujos custos são suportados pelo servidor. E para corroborar o 

exposto, transcrevo o teor dos referidos parágrafos: “Art. 2º. Omissis. 

(...) § 3º Observado o disposto nos parágrafos seguintes, a verba 

indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF – Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho trimestral da 

arrecadação estadual, respeitados os critérios abaixo: I - incremento da 

arrecadação tributária no trimestre, em relação ao valor apurado no 

correspondente trimestre do exercício financeiro anterior, corrigido 

monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC; II - incremento da arrecadação tributária no trimestre, em relação 

ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual do Estado de Mato Grosso. § 

4º Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes 

a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das 

atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, 

por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que 

trata o § 2º deste artigo. § 5º Os servidores integrantes do Grupo TAF que 

não cumprirem as Ordens de Serviço emitidas pela Administração 

Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei 

complementar.” Dessa forma, não obstante o pagamento habitual da verba 

indenizatória, a ausência de exigência de prestação de contas dos 

valores despendidos pelo servidor e a ausência de condicionamento do 

pagamento à comprovação das despesas que o servidor possa ter, 

entendo que tais fatos não descaracterizam o cunho indenizatório da 

verba em questão. Apesar do rol de pretensas ilegalidades relacionadas 

pela parte Requerente na petição inicial ser suficiente para por em dúvida 

a legalidade do pagamento de tal verba, entendo que as razões deduzidas 

não são suficientes ao fim colimado na presente ação. Com efeito, a 

pretensão posta pela parte Requerente demanda a alteração da natureza 

jurídica da aludida verba indenizatória, o que só pode ser feito por meio de 

lei, sendo vedado ao Poder Judiciário, que não é órgão legislativo, ingerir 

em competência alheia para satisfazer uma pretensão que não possui o 

menor amparo jurídico. Em verdade, a pretensão da parte Requerente 

busca transmutar a natureza jurídica da verba indenizatória para 

remuneratória, o que implicaria em acréscimo do respectivo valor ao seu 

subsídio, acarretando um aumento indireto do subsídio, conduta esta que, 

como dito, importaria em violação aos princípios da legalidade e da 
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tripartição de poderes, além de esbarrar, de certa forma, no óbice contido 

na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, in litteris: “Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 

Destarte, com a devida vênia aos argumentos postos na petição inicial, 

entendo que a pretensão formulada não possui o menor amparo jurídico, 

razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos formulados, em 

consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA 

INDENIZATÓRIA. EXTENSÃO A INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A verba indenizatória, instituída 

pelo art. 2º Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os 

servidores do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização das 

despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas 

atividades. Destarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve 

ser estendida aos servidores inativos. 2. Recurso ordinário conhecido e 

improvido.” (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 05/12/2005, p. 342) 

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR APOSENTADO - 

RECOMPOSIÇÃO DE PROVENTOS - ISONOMIA COM ATIVOS - 

PRELIMINARES - DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - 

REJEIÇÃO - MÉRITO - LEIS COMPLEMENTARES Nº 169/2004 E 234/2005 - 

SERVIDORES DO GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 

TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES 

DO SERVIÇO ATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E 

TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER 

INDENIZATÓRIO - NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA AOS 

VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E 

PENSIONISTAS - MATÉRIA PACIFICADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA E 

POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CASO CONCRETO QUE INIBE 

QUALQUER PROGNÓSTICO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

ORDEM DENEGADA. (...) “A verba indenizatória, instituída pelo art. 2º Lei 

Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo 

TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização das despesas com estadia 

e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Destarte, não 

possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos 

servidores inativos”. (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 05/12/2005, p. 342) Se a 

verba, por sua natureza indenizatória, só pode ser conferida aos 

integrantes do serviço ativo e não integrará, para nenhum efeito, a 

remuneração ou proventos dos servidores a que se destina, até porque a 

lei assim não determina, inexiste direito líquido e certo a ser amparado com 

fundamento na isonomia entre ativos e inativos, incidindo, no viés, a 

Súmula Vinculante nº 37 - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia”.” (MS 175395/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015) Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente 

ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 9 de maio de 

2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001221-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA OAB - 482.578.421-68 

(CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1001221-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Prestei as informações através 

do Ofício nº 72/2018 na presente data, referente às Informações 

Processuais requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183339289) – Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e 

C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1002167-63.2018.8.11.9005 – PJE – Capital. Em cumprimento à decisão 

superior, determino a substituição dos medicamentos e insumos 

requeridos pelo Autor na exordial por aqueles fornecidos pelo Sistema 

Único de Saúde – SUS, cumprindo a orientação do NAT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030694-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN CONCHA VIEIRA DA SILVA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência 

de Informações da Receita (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Vistos, etc. Prestei as 

informações através do Ofício nº 65/2018 na presente data, referente às 

Informações Processuais requisitadas através do Ofício (Código de 

Rastreabilidade nº 81120183324636) – Secretaria da Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, extraído do Agravo de Instrumento nº 

1013524-74.2017.8.11.0000 – PJE – Capital. Nessa oportunidade, 

mantenho a decisão de ID nº 10271419 pelos seus próprios fundamentos. 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005640-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEATRANS TRANSPORTES EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA CIDADE DE DIAMANTINO, 

VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO, (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006241-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA REWEL BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESPONSÁVEL PELO EDITAL DO CONCURSO 001/17POLITEC 

(IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005978-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS OAB - MT21617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006148-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011224-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMASA ENGENHARIA SA (IMPETRANTE)

TAMASA ENGENHARIA SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES CARDOSO OAB - MG0076714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Crédito Fiscal da Superintendência de Outras Receitas, Conta 

Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa - GCRF/SUCCD 

(IMPETRADO)

Superintendente da Superintendência de Informações da Receita Pública 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1011224-79.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de 

Liminar impetrado por TAMASA ENGENHARIA S/A, contra ato tido de ilegal 

e abusivo do SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA, objetivando liminarmente a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para cancelar o protesto 

da CDA n° CDA nº 2017484781, até decisão de mérito. É o necessário 

relato. Fundamento. Decido. 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, 

o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA constituída. 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”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara de 

Execuções Fiscais processar e julgar a presente demanda. Diante de todo 

o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor da Vara de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. 

Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 27 de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022250-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Thiago França Cabral - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 

(IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO: 1022250-45.2016.8.11.00411 

(PJE 4). Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

Impetrante noticia o descumprimento da ordem, a fim de que a impetrada 

deixe de condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multas 

pré-existentes no banco de dados da Autarquia Estadual. . Pois bem. O 

art. 139 do Novo CPC dispõe o seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”. 

Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael Alvim, verbis: “As medidas 

atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, estão previstas nos arts. 461, 

§5º e 461-A, §3º para os casos de cumprimento de sentença envolvendo 

obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, foram, de certo modo, 

generalizadas como um verdadeiro dever-poder geral de efetivação do 

juiz pelo art. 139, IV, do NCPC, independentemente da natureza da 

o b r i g a ç ã o  c o n s u b s t a n c i a d a  n o  t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). No mesmo sentido, cumpre asseverar o 

disposto no art. 26 da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), 

em caso de descumprimento das decisões proferidas no mandamus, 

senão vejamos: Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do 

art. 330 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não 

cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem 

prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei no 1.079, de 

10 de abril de 1950, quando cabíveis. Assim sendo, diante do 

descumprimento da ordem, pela ultima vez determino a intimação pessoal 

do Impetrado, DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, para cumprirem imediatamente a decisão judicial no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, advertindo-os das sanções civis, penais e 

administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 

139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 06 de 

Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010671-32.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DOS SANTOS EMILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1010671-32.2018.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser determinada a intimação 

do requerido para que proceda com a realização do procedimento 

cirúrgico denominado “ureterorrenolitotripsia flexível a laser + implante de 

duplo J”, sob pena de bloqueio de valores, a fim de assegurar custeio do 

medicamento. Pois bem. Primeiramente, determino a intimação pessoal do 

Senhor Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário 

Adjunto, para que, imediatamente, adotem as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão deverá ser provado 

mediante a instrução de documentos, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias a contar da intimação. Intime-se também a PGE. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação do que 

couber. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL 

PLANTONISTA, servindo a presente decisão como mandado. Cuiabá/MT, 

07 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028525-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO (IMPETRANTE)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI CARVALHO PIMENTEL OAB - GO18649 (ADVOGADO)

NAIANY KIRIAN CARDOSO BATISTA OAB - GO31134 (ADVOGADO)

NUBYA CIRQUEIRA DE CASTRO OAB - GO17654 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1028525-73.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com Pedido de liminar impetrado por NOVO MUNDO MÓVEIS 

E UTILIDADES LTDA. e por CARLOS LUCIANO MARTINS RIBEIRO contra 

ato tido por ilegal de lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

– SEFAZ/MT, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão 

do provimento liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos 

da inscrição em dívida ativa (CDA nº 2017222630) concernente ao 

Processo Administrativo n. 187482/54/28/2017 e às Notificações de 

Lançamento nº 26493/53/59/2011, nº 43750/53/59/2011 e nº 

297560/53/59/2010, bem como determinando seja obstada a adoção de 

qualquer medida constritiva de direito, especialmente o protesto cartorário. 

A medida liminar foi deferida (ID nº 9892513). A Impetrante aviou petição 

aos autos requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 

11318002). Em síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos 

que os Impetrantes manifestaram nos autos, requerendo a desistência do 

presente mandamus. Desta feita, considerando que o acolhimento do 

pedido não trará qualquer prejuízo às partes, revogo a medida liminar 

anteriormente concedida nos autos (ID nº 9892513) e HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pela Impetrante (ID nº 

11318002), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

julgo EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015, e via de consequência, 

REVOGO A LIMINAR concedida alhures. Publiquem-se e Intimem-se. Isento 

de custas. Oficie-se o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento 

nº 1011738-92.2017.8.11.0000 sobre a presente decisão. Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 5330-83.2011.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): KELTON RICHER DA SILVA FREITAS

ADRIANO APARECIDO DA SILVA LIMA

HERICKSON ALVES GUIMARÃES

O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - 

UNIJURIS

INTIMANDO: Réu(s): Kelton Richer da Silva Freitas, Cpf: 02383504106, Rg: 

18488412 SSP MT Filiação: Devaldo Gonçalves de Freitas e Suely 

Marques da Silva, data de nascimento: 01/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, borracheiro, Endereço: Rua Floriano Figueiredo, Nº 

324, Bairro: Novo Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimação para a sessão do Tribunal do Júri designada para o 

dia 29/06/18 às 13:30.

DECISÃO/DESPACHO:

 Ante a certidão de fls. 1447, redesigno o julgamento do acusado Kelton 

Richer da Silva Freitas para o dia 29 de junho de 2018, às 13h30min.

 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, Wanderson, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de maio de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 AUTOS Nº 12203-07.2008.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RONEY NASCIMENTO DE FRANÇA

INTIMANDO: Réu(s): Roney Nascimento de França, Cpf: 69107351100, Rg: 

11239670 SSP MT Filiação: Armindo Maria de França e Lana Dirceu 

Nascimento de França, data de nascimento: 08/08/1981, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), eletricista, Endereço: Rua Professor 

Lorivandi Nunes Chaves, N. 128, Bairro: Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU PARA COMPARECER NA SESSÃO DO 

TRIBUNAL DO JÚRI DE 21/08/2018 ÀS 13H30MIN, ONDE SERÁ JULGADO.

 DECISÃO/DESPACHO: Designo a sessão de julgamento, pelo Tribunal do 

Júri, para o dia 21 de aqosto de 2018, às 13h30min.

Às providências.

Intimem-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, Wanderson, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de maio de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 524-25.1999.811.0042

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WILSON DA SILVA PIRES INTIMANDO: Réu(s): Wilson da Silva 

Pires, Cpf: 48221783153, Rg: 879042 PM MT Filiação: Florencio da Silva 

Pires e Nildes Maria de Morais, data de nascimento: 23/01/1970, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), sd pm mt, Endereço: Rua 

03, Qd. 47, Cs. 31, Bairro: Jd. Brasil, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA COMPARECER NO DIA 24/08/2018 ÀS 

13H30MIN. PERANTE O TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI NA COMARCA DE 

CUIABÁ, ONDE SERÁ JULGADO.

RESUMO DA INICIAL: DECISÃO/DESPACHO: Designo a sessão de 
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julgamento, pelo Tribunal do Júri, para o dia 24 de agosto de 2018, às 

13h30min. Às providências. 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, Wanderson, digitei. Cuiabá - MT, 

9 de maio de 2018. Rosana Albuquerque Dutra Gestor(a) Judiciário(a)

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI CORDEIRO MATTOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. (...) Precedendo a análise do pedido de tutela de urgência, 

intime-se o autor para informar, no prazo de 5 dias, se ingressou com 

ação anulatória de título cambial (juntar cópia do processo e das decisões 

proferidas), haja vista que o próprio requerente informa que extraviou 

cheque assinado. Considerando-se especificamente a responsabilidade 

do emitente perante terceiros de boa-fé, COLHA-SE a manifestação dos 

réus, precedendo a análise do pedido de tutela de urgência. INTIME-SE os 

requeridos para, em idêntico prazo (5 dias), se manifestarem sobre o 

pedido de liminar, oportunidade em poderão juntar documentos (arts. 1.059 

do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92), sem prejuízo do prazo próprio que será 

fixado para a contestação. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001111-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA TEIXEIRA DE MATOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A parte autora assevera que teve o pagamento de beneficio 

de pensão realizado de forma supostamente erronea, pois recebeu de 

boa-fé quantia e pretende não seja descontada da pensão as parcelas 

relativas à devolução. Notifique-se o representante judicial da Fazenda 

Pública para que se manifeste sobre o pedido de tutela de urgência no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92, podendo juntar documentos. O prazo de contestação será 

contado da data de audiência de conciliação. Em seguida, concluso. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501047-15.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SOARES MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500772-66.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500967-51.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500663-52.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” OBSERVAÇÃO: O 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: 1003184-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT0004849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a incompetência 
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do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar a presente 

ação e determina-se a remessa para distribuição a uma das Varas da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001104-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEVIMAR PINTO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA CORREA RIBEIRO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-77.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, revoga-se a liminar deferida no ID 

1090011, reconhece-se e declara-se, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo em razão da matéria e determina-se a remessa do presente 

feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal com as anotações de 

praxe. Expeça-se contramandado. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002960-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSEXPLO TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO OAB - MT0018542A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARQUES SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “nte o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO OAB - MT24082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente 

demanda, e, de consequência, determina-se a remessa para distribuição a 

uma das varas da Fazenda Pública da Capital. Intime-se. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO OAB - MT24082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 
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autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente 

demanda, e, de consequência, determina-se a remessa para distribuição a 

uma das varas da Fazenda Pública da Capital. Intime-se. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500773-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMARILDO ARQUAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500854-63.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LOPES TESOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500845-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE BORGES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500103-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MONTEIRO MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500005-96.2011.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CHAGAS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela provisória, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, DECLARA-SE a nulidade dos Autos de Infrações nos F43471076, 

F43660219 e F43471075, e determinar-se o cancelamento das 

pontuações do prontuário de motorista do requerente referentes somente 

aos autos declarados nulos, e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BORGES GONZALES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e EXTINGUE-SE o processo, na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo, Juíza Leiga, SENTENÇA, Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 23 de março de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505241-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO (REQUERENTE)

ANTONIO DONIZETE GIORDANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) No mérito, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o DETRAN-MT na 

obrigação de fazer consistente em realizar a substituição das placas do 

veículo CHEVROLET/CRUZE LT HB, COR BRANCA, 2012/2013, PLACA 

OBJ6820, RENAVAN 494520086, CHASSI 9BGPB68M0DB174714, de 

propriedade da requerente e respectiva documentação, no prazo de 60 

(sessenta) dias, mediante prévio pagamento de todos os débitos, 

impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, 

exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone ocorridos desde 

24/07/2013; e JULGA-SE EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, 23 de março de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001780-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO POLTRONIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LUIS CASTELAN OAB - SP225917 (ADVOGADO)

CLAUCIA POLTRONIERI OAB - SP357891 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC/2015. Sem condenação em custas e honorários (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Como medida de cautela de forma a se evitar 

a duplicidade de pagamento e consequentemente a prática de ato de 

improbidade administrativa, intime-se com urgência o Presidente do 

DETRAN/MT do teor da presente sentença e promova, no prazo de 24 

horas, a suspensão do procedimento licitatório relativo a contratação de 

serviços de reforma do imóvel objeto do Contrato de Locação de Imóvel 

Comercial n.º 002/2010 (id.9034575). P.R.I.C. Cuiabá-MT, 03 de abril de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504786-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM WILSON LEITE DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas. Publicada no Sistema PJe. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Por fim, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os demais pedidos 

e, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 

12.153/09). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 

03 de abril de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504325-53.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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TRANSOLOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias.(...) ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505487-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. (...)” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000466-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-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)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000562-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITORIA CAMPOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006106-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DOS SANTOS BEZERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006106-76.2017 Ação: Busca e Apreensão Autora: Randon 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Wagner dos Santos Bezerra. 

Vistos, etc... RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou 

com ‘Ação de Busca e Apreensão’ em desfavor de WAGNER DOS 

SANTOS BEZERRA, com qualificação nos autos, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e caracterizado nos 

autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. A ação veio 

instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a liminar 

deferida e o bem apreendido. A liminar foi conferida, restando o veículo 

apreendido e o réu citado, consoante se verifica pela certidão de 

(id.11044708) e auto de apreensão de (id.11045568; id.11045613). 

Devidamente citado, não contestou o pedido (id.11856307), restando 

revel. Instado a se manifestar, o procurador da autora requereu o 

julgamento antecipado da lide (id.11601957), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o 

julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Colhe-se dos elementos probatórios 

acostados aos presentes autos que a autora concedeu financiamento ao 

réu, mediante contrato de financiamento, onde o réu alienou 

fiduciariamente à credora o veículo descrito e caracterizado no processo. 

Como o réu, segundo os argumentos da autora não honrou o compromisso 

assumido e estando em mora, conforme asseveram os documentos 

acostados aos autos, a requerente optou pela busca e apreensão do bem 

objeto da garantia. Presentes os requisitos formais para sua constituição, 

concernente em instrumento escrito, onde está consignado o total da 

dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos 

demais encargos, a descrição do objeto da alienação bem como, os 

elementos de sua identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da 

liminar requerida, pois, para tanto, necessário apenas e tão-somente a 

comprovação da mora ou inadimplemento do devedor. E, consoante se 

infere do processo o devedor está em mora que se constitui segundo os 

termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é 

fundamental para dirimir a questão é saber se há mora. Esta, por 

descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente comprovada. 

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA AO REMETENTE – PROTESTO POR EDITAL E PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR – MORA COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Considera-se comprovada a constituição em 

mora, pois a devedora foi notificada por edital, conforme certidão expedida 

pelo Serviço Notarial e Tabelionato de Protestos, tendo havido, ademais, 

prévia tentativa de intimação pessoal encaminhada para o endereço 

constante do contrato de financiamento, a qual restou frustrada em três 

tentativas, pois a destinatária encontrava-se ausente.” (TJ-MS - AI: 

14073297820178120000 MS 1407329-78.2017.8.12.0000, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 05/09/2017, 5ª Câmara Cível) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE 

DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o 

encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato. 

O documento emitido pelos Correios atestando que a notificação 

extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato e que o 

aviso de recebimento foi assinado é suficiente para demonstrar a 

constituição em mora do devedor.” (TJ-MS - AI: 14064212120178120000 

MS 1406421-21.2017.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro 

Fassa, Data de Julgamento: 19/07/2017, 4ª Câmara Cível) Portanto, no 
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caso em tela, a comprovação da mora ressai evidente, basta verificar o 

documento acostado aos autos, assim, não havia como não atender a 

súplica inicial. Ora, no caso dos autos, não há que se negar que o réu 

ocorreu em revelia, pois não contestou o pedido e nem efetuou o depósito 

do valor correspondente à purgação. Ademais, dispõe o artigo 344 do 

Código de Processo Civil que: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu regularmente 

citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com 

a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e 

servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em 

homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao 

demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM 

APREENDIDO - RÉU REVEL - PURGA DA MORA - AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO À RESPEITO - REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE 

DE ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - DECABIMENTO EM SEDE 

RECURSAL - SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Na ação de busca e 

apreensão, deve ser reconhecida a revelia quando o requerido não 

apresenta a contestação no prazo de 15 dias, contados da data em que a 

liminar foi cumprida. Verifica-se preclusão, em relação à questão 

envolvendo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, se o bem foi apreendido e o réu, devidamente citado, não 

apresentou defesa no prazo ou purgou a mora, no termos da Lei 

10.931/2004. Conquanto seja possível a discussão acerca da legitimidade 

das cobranças impostas pelo contrato e seja aplicável, aos casos como o 

dos autos, o Código de Defesa do Consumidor, tal discussão somente 

teria lugar na fase de conhecimento, e não em grau de recurso.” (TJ-MG - 

AC: 10079099318366005 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) "A falta de contestação, quando ocorreu 

regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, 

devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 

587/221). Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não 

poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pela autora, 

quando contrariados por ela própria, ou quando inverossímeis, o que não 

é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de 

elementos sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De 

forma que, estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a 

comunicação da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira 

translúcida, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da 

ação. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por 

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de 

WAGNER DOS SANTOS BEZERRA, com qualificação nos autos, 

declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a 

proceder a transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos 

os títulos a eles trazidos. Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa, com fulcro no artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado e pagas as custas, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 22 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009675-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009675-85/2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Francisco Gomes da Silva. Ré: Construtora e Imobiliária Farias Ltda 

– ME. Vistos, etc. Considerando a certidão de (fl.134 – correspondência ID 

11975003), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

25 de junho de 2018, às 10:30 horas, no CEJUSC. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Roo-MT., 04 de abril de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005599-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça ID 10491298.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009483-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO)

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008814-02.2017.8.11.0003

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:

LUIZ BARBOSA MOREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência complementar do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008814-02.2017.8.11.0003

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:

LUIZ BARBOSA MOREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 164 de 252



Processo Número: 1009507-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO)

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002930-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE CESCONETTO (EXECUTADO)

GILSON SILVA TENORIO (EXECUTADO)

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13125181.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001717-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13125639.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007787-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MOURA DE SOUZA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc... JOEL MOURA DE SOUZA JUNIOR, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

IMOBILIÁRIA SATÉLITE LTDA –EPP, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 

FARIAS – EIRELI, IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA E CIELO S/A, com 

qualificação os autos e, após devidamente processado. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta JOEL MOURA 

DE SOUZA JUNIOR em desfavor de IMOBILIÁRIA SATÉLITE LTDA –EPP, 

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS – EIRELI, IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS 

LTDA E CIELO S/A, com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Sem custas. As partes presentes saem 

devidamente intimadas. Considerando que as partes desistiram do prazo 

recursal, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000362-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

11511230.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004121-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004121-09.2-16 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Marcos 

Teixeira da Silva Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... MARCOS 

TEIXEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente "Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: “Que, em 

data de 09 de abril de 2016, foi vítima de um acidente de trânsito, onde 

sofreu na mão esquerda, consignando-se que restou invalidez 

permanente; que, na esfera administrativa não obteve êxito no 

recebimento de qualquer valor, assim, requer a procedência da ação, bem 

como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob 

o manto da Assistência Judiciária”. Devidamente citada, apresentou 

contestação, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela 

autora, requerendo a improcedência do pedido, por falta de documentos a 

respaldar a pretensão exposta na inicial. Juntando documentos Sobre a 

contestação, manifestou-se o autor. Saneado o processo, foi designado 

profissional da medicina para a feitura do laudo pericial, o qual aportou aos 

autos, manifestando-se a parte ré pela improcedência do pedido; e, o 

autor nada requereu, conforme informa o ID-12969207, 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 

produzida dá suporte a um seguro desate da questão, por isso, passo ao 

julgamento antecipado da lide na forma do inciso I, do artigo 355 do Código 

de Processo Civil. Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova 

documental para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ - 

4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p. 

9.513). 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 não merece acolhimento, senão vejamos: 

Resulta que o sistema de seguro obrigatório busca estabelecer o princípio 

da universalidade da cobertura a todas as vítimas, independentemente da 

situação do causador do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social 

decorre do simples fato de que ao se colocar um veículo em circulação já 

se tem "uma perspectiva de riscos provocadores de acidente. E diante da 

inevitabilidade de certos acontecimentos, a realidade obrigou a se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 165 de 252



procurar uma solução. Daí que o risco acompanha a circulação dos 

carros" (Arnaldo Rizzardo, A reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT 

p. 153). Sabe-se que o seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos 

pessoais, compreendendo as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais de obrigação imperiosa imposta ao 

consórcio de seguradoras, conforme desponta do art. 7º da Lei nº 

6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a obrigação de 

seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado o direito de 

regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, vez que o 

risco é componente natural do contrato de seguro, quanto mais o 

obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, participantes 

do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, valores 

destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA) Em sua peça madrugadora, a autora 

assevera que no dia 09 de abril de 2016, foi vítima de um acidente 

automobilístico, sofrendo fratura na mão esquerda, razão pela qual não 

mais poderá desenvolver suas atividades como outrora eram 

desenvolvidas, ou seja, devido a sua invalidez permanente. Submetido a 

perícia médica, o senhor perito afirmou que não há incapacidade 

laborativa, ou seja, não há evidências de invalidez (fl.77/81). De outro 

norte, não há que se negar que a autora experimentou lesões, o que vem 

devidamente comprovado nos autos, o que não é o bastante para 

sedimentar um veredicto condenatório, pois, como frisado anteriormente, o 

perito judicial concluiu, de forma segura, que referida lesão não causou 

incapacidade laborativa. Logo, pode-se concluir que o autor não sofreu 

invalidez permanente, fato que é incontroverso nos autos, não fazendo 

jus ao recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório. Nesse 

cenário, verifica-se que em momento algum o perito atesta a 

irreversibilidade do quadro do autor, o que afasta a hipótese de invalidez 

permanente. Pelo contrário, salientou que não fora constatada qualquer 

sequela – ID-98933741. É princípio corrente que a invalidez que autoriza a 

indenização é aquela consistente na perda definitiva de membro, sentido 

ou função, "que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por 

qualquer medida terapêutica" (art. 3º, §1º, da Lei nº. 6.194/74), não 

incluídos danos estéticos passíveis de tratamento. Nesse sentido. 

“EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PERDA DO DENTE. DANO 

ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. DESPESAS MÉDICAS. 

REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O seguro obrigatório 

DPVAT não se destina a cobrir danos estéticos. 2. Não tendo restado 

devidamente comprovadas as despesas médicas decorrentes de acidente 

de trânsito, não há que ser deferido seu reembolso em favor do autor. ( 

TJMG - Apelação Cível 1.0313.09.289803-7/001, Relator(a): Des.(a) 

Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2011, 

publicação da súmula em 22/11/2011) EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - ACIDENTE DE MOTO - PERDA DE DENTE - INVALIDEZ NÃO 

CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A lei prevê pagamento de 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente que ficou inválida, 

parcial ou totalmente, em caráter permanente, não tendo restado 

comprovados os requisitos para a concessão da indenização, o pedido 

deve ser julgado improcedente. Recurso não provido. (TJMG, AC n° 

1.0313.09.298243-5/001, Relator: Des. Alberto Aluízio Pacheco De 

Andrade, j. 05.10.2010) “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. PERDA DENTÁRIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO E DANO 

ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA. A 

comprovação da ocorrência do sinistro e da invalidez permanente são 

requisitos essenciais ao deferimento do pleito indenizatório relativo ao 

seguro DPVAT. A invalidez considerada para fins indenizatórios é aquela 

consistente na perda definitiva de membro, sentido ou função, "que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica" (art. 3º, §1º, da Lei nº. 6.194/74), não havendo que se falar 

em cobertura para danos estéticos ou que possam ser tratados de forma 

satisfatória. (TJMG, AC n° 1.0342.07.083740-2/001, Relator: Des. Marcos 

Lincoln, j. 05.05.2010). Há que se salientar que o fato em análise trata-se 

aspecto constitutivo do direito da parte autora, logo, a esta cabe o ônus da 

prova, na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, não vejo outro caminho a ser trilhado a não ser a improcedência do 

pedido. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por MARCOS TEIXEIRA DA SILVA, com qualificação 

nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em (10%) dez por cento sobre o valor dado à causa, observando-se o 

disposto no artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de maio 

de 2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001601-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDO NEVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001601-42.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Réu: Marinaldo Neves de Araujo Vistos, etc... BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, via 

seu bastante procurador, ingressou com a presente ação de 'Busca e 

Apreensão' em desfavor de MARINALDO NEVES DE ARAUJO, com 

qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e 

Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e caracterizado nos 

autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. A ação veio 

instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a liminar 

deferida e o bem apreendido. Devidamente citado, por edital, não 

contestou a ação, por isso, foi decretada a revelia e nomeado Curador 

Especial, o qual apresentou defesa por negativa geral, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o 

julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, "Constante dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia" ( STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ - 4ª 

Turma, Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram 
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provimento, DJU, p. 9.513) Tratam os presentes autos de uma ação de 

busca e apreensão, intentada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em desfavor de Marinaldo 

Neves de Araujo. Depois de acurada análise das razões de fato e de 

direito levada a efeito pelas partes e diante das provas colacionadas aos 

autos, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento. Colhe-se 

dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que o autor 

concedeu financiamento ao réu, garantido por alienação fiduciária, onde a 

ré alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e 

caracterizado no processo. Como o réu não honrou o compromisso 

assumido e estando em mora, o autor optou pela busca e apreensão do 

bem objeto da garantia. Presentes os requisitos formais para sua 

constituição, concernente em instrumento escrito, onde está consignado o 

total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa de juros, a 

estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da alienação bem 

como os elementos de sua identificação, tornava-se inadmissível o 

indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, necessário apenas e 

tão somente a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor. E, 

consoante se infere do processo o devedor está em mora que se constitui 

segundo os termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o 

que é fundamental para dirimir a questão é saber se há mora. Esta, por 

descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente comprovada. 

"EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE 

LABORAL DO DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no 

caso de alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). O réu está sendo defendido por curador 

especial. Ao curador especial é dado o direito de contestar por negativa 

geral, nos termos do parágrafo único do art. 341, Código de Processo 

Civil. Com efeito, exercido pelo curador especial o direito de contestar por 

negativa geral, a análise da taxa de juros estabelecida no contrato objeto 

da inicial e demais encargos financeiros, não caracteriza vício de 

julgamento ultra petita, tendo em vista que dispensada a impugnação 

específica. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CAUSA 

SUBJACENTE - DESCRIÇÃO ADEQUADA - CITAÇÃO POR EDITAL - 

DEFESA POR CURADORA ESPECIALO – NEGATIVA GERAL ARGUIÇÃO 

DE FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA, ART. 302, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - INVERSÃO -- AUTOR QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DA OBRIGAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. O parágrafo único do art. 302 do CPC excepciona a 

impugnação aviada pelo curador especial. "Sendo o réu citado por edital 

ou com hora certa, a contestação oferecida pelo curador especial (CPC, 

9º, II), por negação geral, torna os fatos controvertidos e mantém para o 

autor o ônus da prova" (1º TACivSP,6ª Câm., Ap. 352335, rel. Juiz Ernani 

de Paiva, v.u., j.01.04.1986, Paula, CPCA II Nº 14 ao CPC 302, pág. 1274). 

“TJMG – Apelação Cível n° 1.0024.03.152452-3/001 – Rel. Des. José 

Antonio Antônio Braga). “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO 

MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - NOMEAÇÃO DE CURAOR ESPECIAL 

– EMBARGOS – NEGATIVA GERAL - SENTENÇA - VÍCIO DE JULGAMENTO 

ULTRA PETITA - INOCORRÊNCIA. Exercido pela curadora especial o direito 

de contestar por negativa geral (parágrafo único do art. 302, CPC), a 

análise da taxa de juros estabelecida no contrato objeto da inicial, não 

caracteriza vício de julgamento ultra petita. (TJMG - Embargos Infringentes 

nº 1.0024.04.301814-2/002 – Rel. Des. Mota e Silva). A matéria relativa à 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições 

financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado n° 297 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”, assim, estamos diante de uma 

relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as cláusulas 

abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto à alegação de que se trata de contrato de adesão, 

para confirmar a tese do autor basta transcrever o conceito de J.M. Othon 

Sidou, in Revisão Judicial dos Contratos, 2ª ed. p. 176: “O contrato de 

adesão pode ser definido como o negócio jurídico do gênero contrato, 

cujas cláusulas são predispostas por iniciativa de uma só das partes, 

assim sem render ensejo a modificação, obrigando todos aqueles que lhe 

aderirem”. Desta forma, o contrato que embasa a ação de busca e 

apreensão deve ser considerado, sem qualquer dúvida, como contrato de 

adesão, pois não há a mínima possibilidade de discussão quanto às suas 

cláusulas. Não há que se negar que com o advento da Lei n° 8.078, de 11 

de setembro de 1990, é possível a revisão de cláusula contratual quando 

há desequilíbrio, e tal se faz para recompor o equilíbrio entre as partes. 

Quanto à limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao 

ano, a Emenda Constitucional n° 40, editada em 29 de maio de 2003, trouxe 

nova redação ao art. 192 da Constituição Federal, revogando, entre 

outros, o § 3° que previa a limitação constitucional dos juros. É certo que a 

Emenda Constitucional n° 40/03, revogou o disposto no parágrafo 3°, do 

art. 192 da Constituição Federal, todavia, não menos certo é que a mesma 

somente será aplicada nos contratos firmados após a sua publicação. 

Tratando-se de contratos assinados sob o amparo da regra limitadora, 

permanece imutável a proibição em norma constitucional tida por 

auto-aplicável e, nesse sentido a jurisprudência: “...Emenda Constitucional 

n° 40. Revogação do art. 192, § 3°, da Constituição Federal. Vigência a 

contar de sua publicação. Expungida do universo constitucional a norma 

limitadora de juros, tal circunstância afetará, em tese, apenas os contratos 

após a data da publicação da referida emenda. Tratando-se de contratos 

celebrados sob a égide da regra limitadora, hígida a proibição anterior, 

fulcrada em norma constitucional tida por auto aplicável...”(TJSC, Apel. Cív. 

2002.000082-5, relator Juiz Túlio Pinheiro, Julgado em 25 de setembro de 

2003). No caso posto à liça, o instrumento foi firmado pelas partes no ano 

de 2015, portanto, perfeitamente possível a cobrança de juros acima do 

patamar de 12% (doze) por cento ao ano. Não se reconhece, também, a 

limitação dos juros pela Lei de Usura, em face do que dispõe a Lei nº 

4.595 e a Súmula nº 596 do STF, observando-se a prorrogação da 

delegação de poder pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo através 

da Lei nº 8.392/91. Interpretação diferenciada serve apenas para ensejar 

a interposição de novo recurso, com prejuízo final, por vezes maior, ao 

tomador do empréstimo. Tem-se admitido, no entanto, a possibilidade de 

limitação dos juros com base no Código de Defesa do Consumidor e no 

Código Civil Brasileiro, quando demonstrada abusividade ou excessiva 

onerosidade relativamente à parte hipossuficiente. A respeito da 

quantificação aceitável da remuneração do capital, diante das reiteradas 

decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da 2ª 

seção, consolidou a orientação no sentido de que não há abusividade na 

aplicação da taxa média de mercado como se vê das decisões que abaixo 

transcrevo: “Não se aplica a limitação de juros de 12% ao ano prevista na 

Lei de Usura aos contratos bancários não previstos em leis especiais, 

sequer considerada excessivamente onerosa a taxa média do mercado. 

Precedente uniformizador da 2ª Seção do STJ, posicionamento já 

informado no despacho agravado.” (AGRESP 595645/RS; Rel. Min. ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR; julgado em 20.04.2004. 4ª Turma - STJ). “A 

Segunda Seção desta Corte já deixou assentado que não se presumem 

abusivas as taxas de juros fixadas acima de 12% ao ano. Diante disso, 

para a caracterização da abusividade, deve ser comprovado, nas 

instâncias ordinárias, que as taxas de juros praticadas no caso em 

concreto são superiores àquelas normalmente contratadas pelo mercado 

financeiro.” (AGRESP 511712/RS; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL; Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO; 3ª Turma – STJ; DJ 

17/05/2004). Desta sorte, não se tem como abusivas taxas de juros 

remuneratórios apenas por estarem acima de 12% ao ano, 

desconsiderando toda a conjuntura econômica atual. Há que se ter em 

mente que, se as taxas aplicadas ao caso concreto estão em sintonia com 

as demais aplicadas à época da contratação, para relações da mesma 

espécie ou similares, não se identifica abusividade na relação e sim livre 

concorrência de mercado. Distorções extravagantes, específicas e 

particulares, sim, poderão configurar abusividade passível de reprimenda 

por este Poder, tudo em conformidade com as provas que vierem aos 

autos. Colhe-se, outrossim, que a multa contratual está estipulada à taxa 

de 2% (dois por cento), consoante se pode constatar no contrato 

bancário, portanto, em respeito às normas inseridas no Código de Defesa 

do Consumidor. Não há que se negar que a dívida deva ser corrigida, pois 

a correção monetária não acresce a dívida, mas apenas recompõe o valor 

da moeda, vez que a sua não-incidência, em dívida de qualquer natureza 

implica em inaceitável enriquecimento ilícito. Ademais, à correção 

monetária, de se registrar que inexiste razão para impedir a sua incidência 

sobre o débito, já que é mero instrumento de defesa da higidez da 
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capacidade aquisitiva. Com sua proverbial competência, dilucida o sempre 

mestre Pontes de Miranda: "... as correções do valor monetário de modo 

nenhum são causas de rentabilidade. A expressão “correção monetária" é 

elíptica. Não é a moeda que se corrige; é o valor da moeda. Mais 

precisamente: corrige-se o valor das dívidas ou das promessas em 

moeda, para que o valor, não corrigido, da moeda, deixe de ser nocivo às 

relações jurídicas entre devedores ou promitentes e credores ou 

promissários" (Tratado de Direito Privado, v. 50, p. 481 e segs.). Desta 

feita, a aplicação desse reajuste visa apenas apurar a variação do poder 

aquisitivo da moeda, corroído pelo pernicioso processo inflacionário, 

constituindo mera atualização do débito, de acordo com o valor atual da 

moeda à época do efetivo pagamento, não importando em um plus ou 

mesmo em qualquer ganho para o credor. É sabido que a comissão de 

permanência tem como finalidade atualizar o valor da dívida, repor o poder 

aquisitivo da moeda quando este é reduzido pela incidência de altos 

índices inflacionários. A cobrança de comissão de permanência não é 

vedada no ordenamento pátrio. Como possui o mesmo objetivo da 

correção monetária, apenas não pode ser cobrada conjuntamente com 

esta. A recente jurisprudência está consolidada no sentido de admitir a 

cobrança de comissão de permanência, por não ser potestativa a cláusula 

que a prevê. O egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, 

com a edição da Súmula nº 294, cujo teor é o seguinte: “Não é potestativa 

a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada 

pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada 

à taxa do contrato.” Entretanto, a pretensão de sua utilização, no caso de 

inadimplência, prevalece quando não cumulada com juros remuneratórios, 

correção monetária, juros de mora e multa, hipótese em que tais encargos 

devem ser afastados, mantendo-se somente a comissão de permanência. 

Oportuna a transcrição de decisões proferidas pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESOLUÇÃO 

1.129/86 DO BACEN. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. Nos contratos de mútuo celebrados 

com as instituições financeiras, admite-se a incidência da comissão de 

permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com 

juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa 

contratual. Na hipótese de haver cumulação, esses encargos devem ser 

afastados e para manter-se tão-somente a incidência da comissão de 

permanência. Precedentes. Agravo não provido.” (Agravo Regimental no 

Recurso Especial n.o 400921/RS, em 26.08.2003, Relatora a Ministra 

Nancy Andrighi) “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE MÚTUO. 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA, 

ATÉ O SEU EFETIVO PAGAMENTO. NÃO CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO 

MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. A 

comissão de permanência pode ser cobrada, após o vencimento do 

contrato desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros 

moratórios, correção monetária e multa contratual. Havendo cumulação, 

tais encargos devem ser afastados para que se mantenha tão-somente a 

incidência da comissão de permanência. Agravo provido.” (AGRESP 

511475, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes De Barros, em 

13/04/2004). Conforme restou analisado supra, a previsão, em contratos 

firmados com instituições financeiras, da incidência de comissão de 

permanência não é ilegal, desde que expressamente prevista em cifra 

numérica, ou seja, desde que no contrato firmado entre as partes já 

conste o índice a ser aplicado, a título de comissão de permanência, caso 

se verifique a mora do devedor. Quanto a capitalização dos juros, importa 

assinalar que nos títulos de crédito, tais como Contrato Bancário é 

permitida a capitalização e, nesse sentido a jurisprudência: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE O CONTRATO SEJA POSTERIOR À EDIÇÃO 

DA MP 1.963-17/2000 E A PREVEJA EXPRESSAMENTE - TARIFAS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO E REGISTRO DO CONTRATO - PREVISÃO 

CONTRATUAL - LEGALIDADE - TARIFA DE "SERVIÇOS DE TERCEIROS" - 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO QUANTO À SUA FINALIDADE - OFENSA AO 

ART. 6º, III, DO CDC - DECOTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De 

acordo com súmula nº 297 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras". Atualmente, o STJ vem admitindo a 

capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados por instituições 

financeiras, após março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 

1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa, como ocorreu in 

casu. Não há qualquer ilegalidade na cobrança de taxa de abertura de 

crédito (TAC), tendo ela por escopo remunerar instituição financeira pelas 

despesas inerentes à concessão do crédito ao mutuário, além de estar 

amparada por previsão contratual clara e expressa. Ademais, não há 

abusividade quanto aos valores cobrados.O registro do contrato constitui 

medida necessária para a sua validade "erga omnes", sendo possível a 

pactuação no sentido de que o custo da referida operação seja acrescida 

ao débito. No tocante à tarifa de "serviços de terceiros", a instituição 

financeira Tribunal de Justiça de Minas Gerais origem da cobrança do 

referido valor ou mesmo qual a sua relação com o capital mutuado. 

Frise-se, por oportuno, que a informação adequada sobre os produtos e 

serviços constitui direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, III, 

do CDC Recurso parcialmente provido. (TJMG – Apelação Cível nº 

1.0027.11.017246-0/002 – Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, julgado em 

13 de dezembro de 2.012) De forma que, estando o contrato válido; 

demonstrado que fora efetuado a comunicação da mora; e, comprovada a 

inadimplência do réu de maneira translúcida, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ação de 

'Busca e Apreensão' promovida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de MARINALDO NEVES DE ARAUJO, 

com qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na 

forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no 

artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando 

estar a autora autorizada a proceder a transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, a qual deverá 

ser devidamente atualizada. Transitada em julgado e feitas as anotações 

de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de maio de 2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GRSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003012-57.2016 Ação: Embargos à Execução Embargante: Cosme 

Damião Freitas Embargado: Sicredi Sul MT Vistos, etc... COSME DAMIÃO 

FREITAS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Embargos à Execução" 

em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, com 

qualificação nos autos, aduzindo, em síntese: “Que, firmou com a 

embargada uma cédula de crédito comercial, a qual dá lastro ao processo 

de execução; que, há cobrança de juros acima do limite legal, bem como a 

capitalização de juros; que, o bem penhorado nos autos da execução é 

impenhorável, por tratar-se de bem de família; que, no caso tem aplicação 

às normas do Código de Defesa do Consumidor, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação da embargada nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 60.241,61 

(sessenta mil, duzentos e quarenta e um reais, sessenta e um centavos), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. Os embargos 

foram recebidos apenas no efeito devolutivo, não sobrevindo nenhum 

recurso. Devidamente intimado, ofereceu impugnação, onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo embargante, requerendo a 

improcedência da ação, porque, não há que se falar em cobrança de juros 
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no patamar de 12% ao ano e que os demais encargos estão em 

consonância com as normas pertinentes à matéria, com a condenação 

dos mesmos nos encargos da sucumbência. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Analisando os autos, tenho comigo que não há necessidade 

de dilação probatória, mormente a pericial, pois o que se discute na 

matéria de fundo é perfeitamente passível de ser dirimida através de 

cálculo aritmético, nesse sentido é a jurisprudência: "Se o que se discute é 

a regularidade formal da execução, fator de correção monetária e taxas 

de juros, a prova pericial é desnecessária, pois definidos os encargos da 

dívida, mero cálculo aritmético será suficiente para apurar o seu real valor" 

(Apel. Cív. nº 25.835 - Rel. Dr. Juracy Persiani - Diário da Justiça de 

22/setembro/99, página 02). É o caso dos autos, por isso, passo ao 

julgamento antecipado da lide - "A legalidade ou não das taxas de juros e 

demais encargos contratuais é matéria exclusivamente de direito, 

impondo-se o julgamento antecipado da lide" (TJMT - Apel. Cív. 19.625, rel. 

Des. Ernani Vieira de Souza, D.J.E. 28/maio/98, pág. 11). A preliminar 

levada a efeito pela embargada, qual seja, o indeferimento do pedido de 

assistência judiciária não tem como prevalecer. A impugnante, insurge-se 

contra aquele ato, dizendo que o impugnado está agindo de má-fé e que 

tem condições financeiras para custear as despesas do processo, bem 

como a pagar honorários advocatícios, se for o caso. É sabido que, para 

que a parte goze dos benefícios da justiça gratuita, basta-lhe firmar 

impossibilidade de solver as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio, ou da família "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" art. 4º da Lei nº 1.060/50. E, afirmada, a condição de pobreza, 

para aquele fim, é verdade jurídica presumida, até prova em contrário e, 

nesse sentido é a jurisprudência. "Para que a parte obtenha o benefício da 

assistência judiciária jurídica, basta a simples afirmação da sua pobreza, 

até prova em contrário" (RSTJ 7/414). "Assistência Judiciária. Justiça 

Gratuita. Concessão do benefício mediante presunção iuris tantum de 

pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e honorários de advogado sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família. Admissibilidade. Inteligência do art. 

5º, XXXV e LXXIV, da CF" (RE 204.305-PR, 1ª Turma do Supremo Tribunal 

Federal, julgado em 05.05.98, Rel. Min. Moreira Alves). No caso, o 

impugnado requerera o deferimento da Justiça Gratuita, firmando que não 

ter condições de custear as custas do processo e nem arcar com 

honorários de advogado, o que foi deferido; a impugnante, por sua vez, 

diz que ele está agindo de má-fé e que tem condições de arcar com os 

ônus da sucumbência, entretanto, não carreara aos autos nenhum 

adminículo de prova que pudesse dar respaldo às suas assertivas, 

apenas alegara. Como cediço, o §1º do art. 4º da Lei 1060/50 atribui à 

declaração de pobreza, firmada pela parte interessada, a presunção de 

veracidade, que só pode ser elidida por robusta prova em contrário. Neste 

diapasão, a jurisprudência: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECLARAÇÃO DE 

POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - OMPUGNAÇÃO ÔNUS DA PROVA. - 

O art. 4º, parágrafo 1º, da Lei 1060/50, atribui à afirmativa da parte, de 

que é pobre no sentido legal, presunção juris tantum de verdade, sendo 

bastante para gerar direito ao benefício da gratuidade de justiça. - Incumbe 

à parte contrária impugnar e provar a inveracidade da afirmativa do 

beneficiário da justiça gratuita". (Agravo de Instrumento nº 222.803-9, 

Relator: Juiz Caetano Levi Lopes, 2ª Câmara Cível, TAMG). "Goza de 

presunção legal a declaração firmada sob as penas da lei de que o 

pagamento das custas judiciais importará em prejuízo do sustento próprio 

ou da família, somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário 

a cargo do impugnante". (Boletim do Superior Tribunal de Justiça - nº 14 - 

REsp. nº 142448-0 - RJ, o Min. César Asfor Rocha, na 4ª Câm. Do STJ). 

Tecendo seus comentários a respeito da matéria, acentua José Roberto 

de Castro: "O art. 4º, da Lei 1.060, com a nova redação que lhe deu a Lei 

7.510, dispensa o termo de declaração de pobreza da Lei 7.115. Basta, 

agora, que o interessado na assistência judiciária, na própria petição 

inicial, afirme que não está em condições de pagar as custas do 

processo, e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. É a pobreza presumida, nos termos do § 1º (de nova redação), do 

art. 4º, da Lei 1.060". ("Manual de Assistência Judiciária Teoria, Prática e 

Jurisprudência", Aide Editora, p. 104/105). A declaração de pobreza deve 

ser aceita como regra geral. O texto legal diz que o juiz poderá indeferir o 

pedido, desde que haja fundadas razões para tanto. O comando é 

constitucional: art. 5° inciso LXXIV, verbis: "O Estado prestará assistência 

judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos". E mais, no dizer de José Cretella Júnior: "Denomina-se 

assistência judiciária o auxílio que o Estado oferece - agora, 

obrigatoriamente - ao que se encontra em situação de miserabilidade, 

dispensando-os das despesas, e providenciando-lhe defensor em juízo". 

(Comentários à Constituição de 1998" - Editora Forense Universitária - 2ª 

edição - 1991, p. 819.) Certo é que, para a concessão do benefício, não 

se exige miserabilidade, nem que seja o interessado um indigente; basta 

que ele afirme não poder custear as despesas do processo sem 

sacrificar os gastos normais com o seu sustento e o de sua família. 

Ademais, a finalidade do instituto é assegurar a igualdade de todos 

perante a lei, tutelando os menos favorecidos economicamente. Em 

consonância com esse entendimento, também marcha a doutrina: "É, em 

verdade, uma declaração de estado de pobreza que é, até prova em 

contrário, verdadeira. A declaração mencionará expressamente a 

responsabilidade do declarante (...) O art. 4º da Lei n. 1.060, com a nova 

redação que lhe deu a Lei n. 7.510, dispensa o 'termo de declaração de 

pobreza' da Lei n. 7.115. Basta, agora, que o interessado na assistência 

judiciária, na própria petição inicial, afirme que 'não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família'.(...) É que milita uma presunção juris tantum em 

favor do requerente que declara sua miserabilidade legal e deve subsistir, 

até prova segura e coesa em contrário, cuja produção é de 

responsabilidade exclusiva da outra parte, sob pena de se impor, ao 

pedido, requisito não previsto em lei para deferimento do benefício" (José 

Roberto Castro, Manual de Assistência Judiciária, p. 104). Assim, 

justamente "por se constituir o direito de acesso aos Tribunais em uma das 

garantias fundamentais do cidadão, a privação do benefício da justiça 

gratuita só se justifica ante a prova inequívoca da desnecessidade" 

(RJTJRGS 107/347). Destarte, para que a parte obtenha a gratuidade da 

justiça basta que afirme, na própria petição de ingresso, que é pobre no 

sentido legal e não pode arcar com despesas judiciais sem prejuízo do 

próprio sustento. Desta forma, indefiro o pedido de impugnação. Da 

mesma forma, a preliminar aventada pelo embargante, qual seja, a não 

constituição em mora do devedor. Do vencimento antecipado da dívida. O 

artigo 397 do Código Civil prevê que, diante de obrigação positiva e líquida, 

o devedor estará em mora se não quitá-la na data prevista para seu 

pagamento; in verbis: Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e 

líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Como, 

no presente caso, a execução não decorre de ato ilícito ou de obrigação 

de não fazer, já que a relação entre as partes é contratual e denota 

obrigação de pagar, não há que se falar em irregularidade na previsão 

contratual de antecipação da dívida, eis que não há condicionante de 

prévia constituição em mora do devedor, a teor das cláusulas do contrato, 

por se tratar de mora ex re. EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - NÃO APLICAÇÃO 

- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - MP 2.170-36/2001 - PACTUAÇÃO 

EXPRESSA - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - RExt. nº 

592.377/RS - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - MORA EX RE - 

RECURSO IMPROVIDO. - O Código de Defesa do Consumidor não se aplica 

na hipótese em que o produto ou serviço é contratado para implementação 

de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final 

da relação de consumo. - Com relação à legalidade da capitalização dos 

juros, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RExt. nº 592.377/RS, 

reconheceu a repercussão geral do tema e firmou orientação no sentido 

da constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963/2000 (reeditada pela MP 

nº 2.170-36/2001). - É permitida a capitalização de juros em periodicidade 

inferior à anual nas cédulas de crédito bancário, eis que autorizada pela 

Lei nº 10.931/04, desde que pactuada, conforme posicionamento 

consolidado pelo STJ, quando do julgamento do REsp. nº 973.827 - RS, 

representativo da controvérsia. - A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada. - É válida a pactuação de 

antecipação da dívida, por se tratar de m ora ex re, sendo prescindível a 

prévia constituição em mora do devedor. (TJMG – 14 de novembro de 

2017, Rel. Des. Mota e Silva) O Código de Processo Civil em seus artigos 

784 a 788 faz alusão aos requisitos da execução civil, isto é, aos 

fundamentos de fato e de direito nos quais se assenta o credor para 

propor a ação de execução. São pressupostos necessários a que o autor 

obtenha legitimação para a ação proposta e assim possa através de 
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execução, conseguir, em função das atividades pragmáticas intentadas 

Estado-Juiz, a satisfação do seu direito substancial. Tais requisitos são: 

prático e legal. O primeiro é a situação de fato registrado em face de uma 

atitude assumida pelo obrigado que se recusa a cumprir, de modo 

espontâneo a prestação correspondente a obrigação contraída de modo 

voluntário, em razão de um negócio jurídico; e, o segundo, é o título de 

execução, isto é, instrumento que formaliza o direito do credor a 

prestação exigida. Assim, a execução tem, por conseguinte, um requisito 

prático a qual existe em o devedor deixar de cumprir de modo voluntário a 

obrigação. E, a partir do instante em que o devedor não cumpre a 

obrigação de modo espontâneo, fica com o credor o poder de requerer a 

execução civil para conseguir, em seu proveito, a satisfação de seu 

direito. Entretanto, para que um título seja plenamente exequível é mister 

que, em função de seu conteúdo mediato haja: a certeza, a liquidez do 

crédito; e, a exigibilidade do crédito. No caso em tela, o embargado credor 

ajuizou processo de execução em desfavor do embargante devedor, para 

haver a importância de R$ 99.166,25 (noventa e nove mil, cento e 

sessenta e seis reais, vinte e centavos), representada pelo documento de 

crédito - cédula de crédito bancário, - acostada aos autos de execução, 

emitida em 18 de julho de 2014. De forma que, não há que se negar que a 

dívida garantida por cédula de crédito bancário é líquida e certa, e o título 

constitui documento hábil para respaldar a ação de execução extrajudicial. 

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a 

presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os 

argumentos levados a efeito pelo embargante, mormente a incidência de 

encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para 

atendê-lo. A matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada com a 

edição do enunciado n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, 

assim, estamos diante de uma relação de consumo, podendo ser 

decretada até de ofício as cláusulas abusivas consoante o que dispõe o 

artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto á alegação de que 

se trata de contrato de adesão, para confirmar a tese da autora basta 

transcrever o conceito de J.M. Othon Sidou, in Revisão Judicial dos 

Contratos, 2ª ed. p. 176: “O contrato de adesão pode ser definido como o 

negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas são predispostas por 

iniciativa de uma só das partes, assim sem render ensejo a modificação, 

obrigando todos aqueles que lhe aderirem”. Desta forma, o instrumento de 

crédito que embasa a ação deve ser considerado, sem qualquer dúvida, 

como contrato de adesão, pois não há a mínima possibilidade de 

discussão quanto às suas cláusulas. Não há que se negar que com o 

advento da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, é possível a revisão 

de cláusula contratual quando há desequilíbrio, e tal se faz para recompor 

o equilíbrio entre as partes. No que se refere aos juros remuneratórios, o 

Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, expresso no Enunciado 

n.º 596 de sua Súmula, que as instituições financeiras, em geral, não se 

submetem às disposições contidas no Decreto 22.626/33, razão pela qual 

é perfeitamente possível a exigência de taxas em patamar superior a 12% 

(doze por cento) ao ano. Com a edição, aliás, da Súmula Vinculante n.º 7, 

a Suprema Corte pôs fim à controvérsia, até então existente, quanto à 

limitação da taxa de juros, assim se pronunciando: "A norma do parágrafo 

3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 

40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua 

aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar." Nesse rumo, 

assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por sua 4.ª Turma: 

"Consoante o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 

1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção desta Corte Superior, com base 

no procedimento do art. 543-C do CPC, as instituições financeiras não se 

sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de 

Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF. Naquela 

oportunidade, consagrou-se, ainda, que a estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade, sendo permitido seu afastamento somente se constatada 

pelo Tribunal de origem a exorbitância do encargo, no julgamento do caso 

em concreto". (AgRg no REsp 1007097/RS, j. em 22/6/2010). Em 

conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os 

juros remuneratórios devem ser cobrados de acordo com a taxa média de 

mercado apurada pelo Banco Central do Brasil: "CONTRATOS 

BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. 

LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 382/STJ. 1. A 

estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não 

configura abusividade (Súmula 382/STJ). Isso porque os juros 

remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a 

limitação imposta pelo Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura), nos termos da 

Súmula 596/STF. Com efeito, eventual abusividade na cobrança de juros 

remuneratórios deve ser episodicamente demonstrada, sempre 

levando-se em consideração a taxa média cobrada no mercado. 2. 

Reconhecida a abusividade no caso concreto, os juros remuneratórios 

devem ser fixados à taxa média do mercado. 3. Recurso especial 

parcialmente provido". (REsp 618918/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

j. em 20/5/2010). Lícita, pois, a cobrança dos juros em patamares 

superiores a 12% (doze por cento) ao ano, desde que observada a taxa 

média de mercado, não havendo que se falar, assim, na utilização da taxa 

SELIC como parâmetro para tal. Não é inútil, ainda, registrar o entendimento 

expresso no Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 

no sentido de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade". No caso em desate, 

verifico, na Cédula de Crédito Bancário ID-5069410, que os juros 

pactuados atingem apenas 1,69% ao mês, não havendo que se falar, 

dessa forma, em abusividade de sua cobrança. Quanto a capitalização 

dos juros, importa assinalar que nos títulos de crédito, tais como Cédula de 

Crédito Bancário é permitida a capitalização e, nesse sentido a 

jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O CONTRATO SEJA 

POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1.963-17/2000 E A PREVEJA 

EXPRESSAMENTE - TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E REGISTRO DO 

CONTRATO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE - TARIFA DE 

"SERVIÇOS DE TERCEIROS" - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO QUANTO À SUA 

FINALIDADE - OFENSA AO ART. 6º, III, DO CDC - DECOTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com súmula nº 297 do STJ, "o 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 

Atualmente, o STJ vem admitindo a capitalização mensal de juros, nos 

contratos celebrados por instituições financeiras, após março de 2000, em 

virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, desde que haja pactuação 

expressa, como ocorreu in casu. Não há qualquer ilegalidade na cobrança 

de taxa de abertura de crédito (TAC), tendo ela por escopo remunerar 

instituição financeira pelas despesas inerentes à concessão do crédito ao 

mutuário, além de estar amparada por previsão contratual clara e 

expressa. Ademais, não há abusividade quanto aos valores cobrados. O 

registro do contrato constitui medida necessária para a sua validade "erga 

omnes", sendo possível a pactuação no sentido de que o custo da 

referida operação seja acrescida ao débito. No tocante à tarifa de 

"serviços de terceiros", a instituição financeira Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais origem da cobrança do referido valor ou mesmo qual a sua 

relação com o capital mutuado. Frise-se, por oportuno, que a informação 

adequada sobre os produtos e serviços constitui direito básico do 

consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC Recurso parcialmente 

provido. (TJMG – Apelação Cível nº 1.0027.11.017246-0/002 – Rel. Des. 

Eduardo Mariné da Cunha, julgado em 13 de dezembro de4 2.012) A multa 

contratual está pactuado no percentual de 2% (dois por cento), conforme 

se pode constatar no título de crédito. No que tange o 'pacta sunt 

servanda' como princípio, por tal natureza genérico, não resiste às 

derrogações que sejam imprimidas expressamente pelo legislador, 

especialmente aquelas que tem por fim a proteção do contratante contra 

cláusulas abusivas. Com esta personalidade o Código Civil, ao tratar do 

ato jurídico, limitou a liberdade de pactuar cláusulas 'que privarem de todo 

efeito o ato, ou o sujeitarem ao arbítrio de uma das partes'. Neste mesmo 

aspecto, o Código de Defesa do Consumidor veio trazer limitações quanto 

a abusividade de cláusulas contratuais. De forma que, caracterizada a 

abusividade da estipulação não há como invocar-se o princípio do 'pacta 

sunt servanda'. Por fim, há que se analisar o pedido de impenhorabilidade, 

o qual não merece melhor sorte, senão vejamos: A impenhorabilidade da 

Lei nº 8.009/90, tem como destinatário desse benefício o imóvel residencial 

próprio do casal, ou da entidade familiar. Percebe-se, pois, que a ratio 

legis, ao instituir esse benefício, foi não privar a família do devedor de um 

imóvel, que lhe irá servir de domicílio ou residência, assim, para fazer jus 

ao benefício da impenhorabilidade, é indispensável que o imóvel sirva de 

residência para o casal, ou entidade familiar e mais, que não possua outro 

imóvel e, tal deve vir devidamente comprovado nos autos, e nesse sentido 

é a jurisprudência. “Ementa. Agravo de Instrumento. Execução. Penhora. 

Bem de família. Lei nº 8.009/90. Necessidade de comprovação. Ônus do 

devedor. Agravo provido. Não basta, para invocar a impenhorabilidade 
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prevista na Lei nº 8.009/90, que o imóvel seja utilizado pela entidade 

familiar. É necessário ainda a prova inequívoca e inconteste de que este 

seja único bem de propriedade do devedor, ao qual incumbe o ônus 

probante de que o bem se enquadra nos requisitos para a proteção 

conferida pela lei”. (TJMT – RAI 39498/2007, rel. Juíza Marilsen Andrade 

Adário, julgado em 25 de junho de 2006 – DJE ed. Nº 7652, pág. 16, 

05.07.2007). Como frisado, não merece acolhimento, porque, sendo os 

embargos do devedor ações que visam a desconstituição do título e/ou no 

caso que seja declarada a insubsistência da penhora, implicam em 

processo de conhecimento e, passando o devedor ser o autor e a ele 

cabe a prova dos fatos alegados. Assim, no caso posto à liça, o 

embargante, como frisado anteriormente, insurge-se com a penhora do 

imóvel descrito e caracterizado nos autos, aduzindo que o mesmo é 

impenhorável por estar acobertado pela Lei n° 8.009/90, todavia, nada 

carreia aos autos para respaldar a assertiva, apenas alegam e nada 

provam. É certo que se comprometera em provar o alegado, todavia, não 

se dignara e carrear nenhum elemento de prova para secundar ou lastrear 

a pretensão posta na peça madrugadora, postulando o julgamento 

antecipado da lide. Por fim, considerando que o ônus da prova é de quem 

opõe a exceção, alternativa outra não resta, senão julgar improcedente o 

pedido, já que, realmente, não se colacionou elementos comprobatórios 

nos autos da ocorrência de penhora sobre bem familiar. "EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE IMÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO 

COMO RESIDÊNCIA PELOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE 

IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

- INDEFERIMENTO.- Para restar caracterizada a impenhorabilidade 

conferida pela Lei nº 8.009/90 ao bem de família, não basta a 

comprovação de que o imóvel seja o único de propriedade do executado, 

sendo imprescindível prova no sentido de que o imóvel serve de 

residência para o devedor ou à sua entidade familiar ou, ainda, que esteja 

locado com a reversão dos rendimentos para a sua subsistência.- Sem 

provas contundentes de que o bem objeto da penhora se trata, de fato, de 

bem de família, ônus que é de quem alega a exceção, não há como 

reconhecer a sua impenhorabilidade. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0043.14.003199-8/001 - Rel. Des. ROBERTO 

SOARES DE VASCONCELLOS PAES)." De forma que, as alegações do 

embargante não restaram devidamente comprovadas. Diante disso tudo, 

só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação. Face 

ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta por 

COSME DAMIÃO FREITAS, com qualificação nos autos em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, com qualificação nos 

autos, condenando-o no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

ação, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Prossiga-se na execução. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 09 de maio de 2.018.- Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002346-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002346-85.2018.8.11.0003. 

Partes do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: RODRIGO SANTIN 

MARQUES DE OLIVEIRA, RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA Parte 

Ré: EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Diante do indeferimento da liminar postulada no Agravo de Instrumento 

retro mencionado, cumpra-se integralmente a decisão de ID 12663024. 

Seguem as informações solicitadas por meio do Ofício n°16/2018 em 

anexo. Encaminhe-se o expedido ao relator com as cautelas de praxe. 

Sem prejuízo dessa providência, manifeste-se o embargante sobre a 

impugnação de ID 13086661, em 15 (quinze) dias. Às providências. 

RONDONÓPOLIS, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009364-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRO RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1009364-94.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 4.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: OLIVEIRO 

RODRIGUES DA CRUZ Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO S.A. Senhor(a): AUTOR: OLIVEIRO 

RODRIGUES DA CRUZ Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

querendo contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto ID 13044653 e 

13044666, no prazo legal. . Erro de intepretação na linha: ' 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002933-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

LUIZ CARLOS CARNEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL MONARO PIOVESAN (RÉU)

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN (RÉU)

Outros Interessados:

JOAQUIM ALMEIDA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

HEWDER RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIAS SANTANA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLENE RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002933-44.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 40.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: USUCAPIÃO 

(49). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ CARLOS CARNEIRO 

DA SILVA, NEUZA MARIA BARBOSA DA SILVA Parte Ré: RÉU: DEVANIL 

MONARO PIOVESAN, MARCIA FRANCISCO PIOVESAN Senhor(a): AUTOR: 

LUIZ CARLOS CARNEIRO DA SILVA, NEUZA MARIA BARBOSA DA SILVA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

nos termos do processo acima indicado, para comparecer em Cartório a 

fim de retirar o Ofício 137/2018, que determina averbação da existência da 

presente ação às márgens da matrícula 21.387, para as providências 

necessárias. 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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002671-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIDECARLOS SILVA ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002671-60.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 72.161,11; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO (151)/[JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AIDECARLOS SILVA ALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de pedido DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por AIDECARLOS SILVA ALVES em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, ambos devidamente 

qualificados na exordial. Primeiramente, de acordo com o artigo 98 da Lei 

n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), “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”. Todavia, analisando-se 

os autos, percebe-se que não está comprovada a insuficiência de 

recursos da parte autora, ou seja, não foram satisfeitas as condições 

impostas pela legislação pertinente para a concessão da gratuidade 

postulada, bem como não houve o pagamento das custas judiciais. Vale 

ressaltar que o direito à assistência jurídica, na forma integral e gratuita, 

conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição, é voltado 

aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois é fato que a 

Constituição não institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento 

dos serviços judiciários. In casu, verifico que a parte requerente não 

apresentou comprovante de rendimentos, declaração de Imposto de 

renda, ou qualquer outro documento capaz de conferir certeza quanto à 

alegada inviabilidade de pagamento das despesas em questão, 

revelando-se inócua nesse sentido a mera juntada de declaração de 

hipossuficiência. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGA 

SEGUIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPLES DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA INDEFERIDO - PRECEDENTES - RECURSO EM CONFRONTO 

COM A JURISPRUDÊNCIA – ARTIGOS 527, INCISO I E 557, CAPUT, AMBOS 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 66, IX DO RITJDFT- DECISÃO 

MANTIDA. 1 - O artigo 4º da Lei Federal 1.060/50 assegura a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da 

condição de hipossuficiência econômica. Por sua vez, a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. 2 - Inobstante divergência jurisprudencial 

acerca do tema em debate, adiro ao entendimento daqueles que defendem 

ser necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal 

interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o 

magistrado a indeferir o pedido de plano caso existam fundadas razões 

para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros 

elementos de prova. 3 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a 

decisão agravada, não trazendo as razões do agravo regimental fatos 

capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo 

de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC, o não 

provimento do recurso é medida que se impõe. 4 - Agravo regimental 

conhecido e não provido. (TJ-DF - AGR1: 201500203107831 Agravo de 

Instrumento, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 

5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 

260) Diante do acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. RONDONÓPOLIS, 08 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002688-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002688-96.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 78.676,80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOSE GOMES DA SILVA NETO Parte Ré: RÉU: RENAULT DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE 

DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por JOSE GOMES DA SILVA NETO em desfavor de 

RENAULT DO BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados na exordial. 

Primeiramente, de acordo com o artigo 98 da Lei n. 13.105/2015 (Novo 

Código de Processo Civil), “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”. Todavia, analisando-se os autos, 

percebe-se que não está comprovada a insuficiência de recursos da 

parte autora, ou seja, não foram satisfeitas as condições impostas pela 

legislação pertinente para a concessão da gratuidade postulada, bem 

como não houve o pagamento das custas judiciais. Vale ressaltar que o 

direito à assistência jurídica, na forma integral e gratuita, conforme 

preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição, é voltado aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, pois é fato que a Constituição não 

institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços 

judiciários. In casu, verifico que a parte requerente não apresentou 

comprovante de rendimentos, declaração de Imposto de renda, ou 

qualquer outro documento capaz de conferir certeza quanto à alegada 

inviabilidade de pagamento das despesas em questão, revelando-se 

inócua nesse sentido a mera juntada de declaração de hipossuficiência. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL ? DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPLES DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA INDEFERIDO - PRECEDENTES - RECURSO EM CONFRONTO 

COM A JURISPRUDÊNCIA ? ARTIGOS 527, INCISO I E 557, CAPUT, AMBOS 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 66, IX DO RITJDFT- DECISÃO 

MANTIDA. 1 - O artigo 4º da Lei Federal 1.060/50 assegura a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da 

condição de hipossuficiência econômica. Por sua vez, a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe que ?o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos?. 2 - Inobstante divergência jurisprudencial 

acerca do tema em debate, adiro ao entendimento daqueles que defendem 

ser necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal 

interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o 

magistrado a indeferir o pedido de plano caso existam fundadas razões 

para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros 

elementos de prova. 3 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a 

decisão agravada, não trazendo as razões do agravo regimental fatos 

capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo 

de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC, o não 

provimento do recurso é medida que se impõe. 4 - Agravo regimental 

conhecido e não provido. (TJ-DF - AGR1: 201500203107831 Agravo de 

Instrumento, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 

5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 

260) Diante do acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 
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dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. RONDONÓPOLIS, 8 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001349-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE SOUSA (AUTOR)

DELFINA MITICO MIYOSHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE SOUSA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001349-73.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DELFINA 

MITICO MIYOSHI, EMERSON DE SOUSA Parte Ré: RÉU: EDSON DE SOUSA 

Senhor(a): AUTOR: DELFINA MITICO MIYOSHI, EMERSON DE SOUSA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

nos termos do processo acima indicado, para comparecer em Cartório a 

fim de retirar o Ofício 099/2018 que determina a averbação no livro do 

Primeiro Tabelionato e Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Terezinha 

de Itaipu - PR., para as providências devidas. 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003290-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

ITAMBE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003290-87.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: R. BALKE & BALKE LTDA - ME Parte Ré: RÉU: ITAMBE 

ALIMENTOS S/A, PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Vistos etc. Em 

consulta ao Sistema PJE este juízo constatou que o feito de n. 

1002982-51.2018.8.11.0003, que tramita perante o juízo da Quarta Vara 

Cível desta Comarca, discute inscrição indevida efetuada pela ré em nome 

da autora, com as mesmas partes, causa de pedir e mesmo objeto 

(alegação de fraude no comércio e uso de documento de identidade 

alheia; alegação de utilização da pessoa jurídica para efetivação de 

compras, créditos e lucros, etc.), muito embora tenha havido suposta 

repetição da conduta violadora de direito da autora. Observo, ainda, que o 

feito que tramita na Quarta Vara Cível foi distribuído em 24.04.2018, às 

10h48min. A presente demanda foi distribuída posteriormente a essa data. 

Assim, à luz do que dispõe atualmente o artigo 55, § 3º, do CPC/2015, 

verifico que é o caso de reconhecimento da prevenção, observando 

igualmente a redação do artigo 59 do mesmo codex, segundo o qual “o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. Nesse 

sentido, colham-se os seguintes julgados: “I - JUIZADOS ESPECIAS 

ESTADUAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

CONTROVÉRSIA ACERCA DA SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. ARTIGOS 

102, 103 E 105, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSOS 

MÚLTIPLOS. AÇÕES EM QUE COINCIDENTES AS PARTES, A CAUSA DE 

PEDIR E PARTE SUBSTANCIAL DO PEDIDO. PRETENSÕES DEDUZIDAS 

PARA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RETIRADA DE 

REGISTRO MANDADO LAVRAR EM CADASTRO DE DEVEDORES 

INADIMPLENTES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$9.027,00 (NOVE 

MIL E VINTE E SETE REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. DISSEMELHANÇA APENAS NA INDICAÇÃO DO 

CONTRATO A SER OBJETO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA POR 

ALEGADA FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. II - 

IDÊNTICOS OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (CAUSA DE PEDIR) 

INVOCADOS NAS DEZ AÇÕES INDENIZATÓRIAS PROPOSTA POR UMA 

MESMA PESSOA EM DESFAVOR DA MESMA EMPRESA DE 

TELECOMUNICAÇÕES; PERFEITAMENTE IGUAIS OS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO E RETIRADA DE DADOS AFIRMADOS INDEVIDAMENTE 

ANOTADOS EM CADASTROS MANTIDOS POR ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO; DEVE SER RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO 

ENTRE AS DIVERSAS DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIRCUNSCRIÇÃO 

JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA, DISTRITO FEDERAL. MODIFICAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA QUE DEVE SER FIXADA COM BASE NO CRITÉRIO DA 

PREVENÇÃO E TENDO EM CONTA O JUÍZO QUE DESPACHOU A PRIMEIRA 

DAS DEZ AÇÕES AJUIZADAS (ART. 106 CPC). III - A FINALIDADE DE 

RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA ORDEM JURÍDICA AO INTENTO DE 

EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES E A INDISPENSÁVEL 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA 

EFICÁCIA DO PROCESSO IMPÕE A REUNIÃO DOS CONFLITOS 

EXISTENTES ENTRE AS MESMAS PARTES E NOS QUAIS EM GRANDE 

PARTE COINCIDENTES OS ELEMENTOS DA AÇÃO (PARTES, CAUSA DE 

PEDIR E DOIS DOS TRÊS PEDIDOS CUMULADOS). AGRUPAMENTO 

OBRIGATÓRIO E NÃO FACULTATIVO DE DEMANDAS PORQUE DE ORDEM 

PÚBLICA A MATÉRIA RELATIVA À CONEXÃO. ARTIGO 301, VII, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IV - CASO CONCRETO EM QUE A 

EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS PROCESSOS TAMBÉM SE AFIGURA 

PELA VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÃNCIAS FÁTICAS DE INDISPENSÁVEL 

CONSIDERAÇÃO PELO MAGISTRADO QUANDO DO JULGAMENTO 

CONJUNTO DAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS, VEZ QUE REVELADORAS DE 

PROVÁVEL INTERESSE DA PARTE EM PULVERIZAR DEMANDAS PARA 

ALCANÇAR PROVEITO ECONÔMICO INADMISSÍVEL PARA OS 

PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SE 

EVENTUALMENTE CUMULADOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO EM UMA SÓ 

AÇÃO. (...) CONFLITO CONHECIDO. CONEXIDADE RECONHECIDA ENTRE 

AS DEZ DEMANDAS PROPOSTAS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO 

SUSCITADO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA 

CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA, DISTRITO FEDERAL.” 

(TJ-DF, Acórdão n.698021, 20130020090748DVJ, Relator: DIVA LUCY DE 

FARIA PEREIRA 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal, Data de Julgamento: 30/07/2013, Publicado no DJE: 02/08/2013. 

Pág.: 245) (grifei) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA CONEXÃO POR 

AFINIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 103 CONJUGADO O ARTIGO 105, 

AMBOS DO CPC, POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 103 DO 

CPC – FINALIDADE DE EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS - 

VIABILIDADE DA REGRA DE PREVENÇÃO (ARTIGO 106 DO CPC) – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. Recomendável, a fim de evitar que ocorram 

decisões conflitantes, que haja a flexibilização do artigo 103 do CPC, com 

o reconhecimento da conexão, sendo conjugado o mencionado artigo com 

o artigo 105, também do CPC; em face da relação de afinidade entre as 

ações propostas nos Juízos, restando perfeitamente viável a aplicação da 

regra da prevenção disposta no artigo 106 do CPC. (TJ-MT, CC 

63877/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) (grifei) “APELAÇÕES CÍVEIS E 

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C DANOS MORAIS E AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONEXÃO - MESMA 

CAUSA DE PEDIR - ALEGAÇÃO DESCONSIDERADA PELO JUIZ 

PROLATOR DA SENTENÇA - RECONHECIMENTO EM GRAU DE RECURSO - 

NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS 

PARA ANÁLISE EM CONJUNTO – PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ - ART. 17, § 5º, 

DA LEI Nº 8.429/1992 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 235/STJ - 

RECURSO DO ESTADO PROVIDO E RECURSO DA PARTE PREJUDICADO. 

A teor do art. 103 do CPC, “reputam-se conexas duas ou mais ações, 

quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir”. Sendo o objeto da 
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ação civil pública mais amplo que o da ação declaratória, contendo, em 

seu principal argumento investigativo a mesma relação negocial objeto da 

pretensão declaratória, configura-se, inclusive, a continência (artigo 104 

do CPC). Assim, havendo a identidade na causa de pedir, e a mesma 

relação negocial, justifica-se a reunião dos processos, a fim de evitar a 

divergência de provimentos jurisdicionais de natureza exauriente. Não há 

que se falar em aplicação da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, 

quando, embora já sentenciado o feito, a conexão tenha sido alegada 

desde o início do processo, e renegada pelo Magistrado Singular. Nos 

termos do art. 17, § 5º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 a 

propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o 

mesmo objeto.” (TJ-MT, Apelação / Remessa Necessária 94050/2014, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016) (grifei) 

Desse modo, observando a prevenção havida, uma vez que o trâmite 

separado das ações em comento pode ensejar decisões conflitantes, e 

tendo em vista que a ação declaratória em referência foi protocolada 

anteriormente a esta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da QUARTA 

VARA CÍVEL desta Comarca, com as nossas homenagens e baixas de 

estilo. Às providências. RONDONÓPOLIS, 08 de maio de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (EXECUTADO)

GILDOMAR BUDKE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 12521090 e 13121444

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004775-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LOPES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº13121698

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010336-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº13122445

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005227-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

DEIVID RECH DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº13123164

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006161-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO KRAMPE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº13123905

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005978-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO DOS SANTOS LIBORIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº13124088

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005119-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR LIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA id 

10889544, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002419-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ALEXANDRINO NEVES (EXECUTADO)

ERONE MARIA LOPES ALEXANDRINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002419-91.2017.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumprida a 

ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros 

bloqueados nas contas bancárias em nome da executada Erone Maria 

Lopes Alexandrino no importe total de R$ 1.573,22 (hum mil, quinhentos e 

setenta e três reais e vinte e dois centavos). II - Tendo em vista que a 

devedora não possui advogado constituído, intime-a, pessoalmente via 

ARMP, bem como o exequente, na pessoa de seu patrono constituído, via 

DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos valores e dos 

veículos bloqueados, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 

841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC. III - Havendo o decurso do prazo com ou 
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sem manifestação, voltem-me os autos conclusos, imediatamente. IV - 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004081-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR VILELA DE MORAES SILVA (EXEQUENTE)

Espólio de Ermenésio Vilela de Moraes (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO)

MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA PACHECO OAB - MT10020/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VIEIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004081-90.2017.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumprida a 

ordem judicial decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros 

bloqueados na conta bancária em nome da executada, no importe de R$ 

85.299,84 (oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e 

quatro centavos). Determino a liberação do valor que ultrapassou o crédito 

(art. 854, §1º, do CPC). II - Intime a devedora, bem como os exequentes, 

na pessoa de seus patronos constituídos, via DJE, para manifestarem 

acerca da indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos dos artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC. III - Havendo o 

decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos, imediatamente. IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003161-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA 97213454153 (REQUERIDO)

ETELVINO ANDRADES DE SOUZA (REQUERIDO)

SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003161-82.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (QBI6644), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, 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. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

09 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do 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. [2] § 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.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003180-88.2018.8.11.0003

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:

FRANCIENE APARECIDA NUNES PEREIRA DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003180-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (PLACA EMK0295), 

objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o 

§9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, a devedora fiduciante, querendo, 

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. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 09 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º 

- Ao decretar a busca e apreensão do 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. [2] § 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 
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nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007934-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O (ADVOGADO)

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DA SILVA MARTINS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, nos termos do artigo 261, § 1º do 

CPC/2015, de que foi expedido carta precatória ID.11534595 e para no 

prazo legal prepará-la e encaminhá-la para o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009006-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VMS SOLUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS OAB - PR49505 (ADVOGADO)

RAFAELA CABRAL FERRONATO OAB - PR86930 (ADVOGADO)

ARLEI VITORIO ROGENSKI OAB - PR37645 (ADVOGADO)

MONICA HELENA RUARO TONELLI OAB - PR41627 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, nos termos do artigo 261, § 1º do 

CPC/2015, de que foi expedido carta precatória para Comarca de Campo 

Verde -MT e para no prazo legal prepará-la e encaminhá-la para o devido 

cumprimento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002446-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002446-11.2016.8.11.0003. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. Vistos e 

Examinados Ao analisar os autos constatei que as partes não foram 

devidamente intimadas da decisão deste Juízo – ID.4549922, onde 

determinei que apontassem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide e especificassem as provas que pretendiam produzir. Verifiquei 

também que a intimação da decisão – ID.4549922, foi feita a Defensoria 

Pública. Da analise dos autos constatei que, a Requerente compareceu 

nos autos – ID.5028883, informando que não ter sido intimada da decisão 

– ID.4549922. Diante disto, a fim de se evitar prejuízos as partes e 

alegações futuras de nulidade e cerceamento de defesa, CHAMO O FEITO 

a ordem para determinar que as partes sejam intimadas da decisão de 

ID.4549922. Bem como defiro parcialmente o pleito constante na 

manifestação de ID. 11267777, determino que o advogado MARCIO 

VINÍCIUS COSTA PEREIRA, inscrito na OAB/MT sob o nº 22195-A, seja 

cadastrado com único patrono da Empresa Requerida e ainda, que todas 

as intimações, notificações e publicações sejam feitas, exclusivamente, 

em nome do advogado MARCIO VINÍCIUS COSTA PEREIRA, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 22195-A, sob pena de nulidade dos atos publicados sem 

constar seu nome. Após, com ou sem manifestação das partes, tornem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002544-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO CASTRO E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANO MARCONDES BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002544-25.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111)/[DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO, TÍTULOS DE 

CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SILVERIO 

CASTRO E SILVA Parte Ré: EXECUTADO: ROSSANO MARCONDES 

BARBOSA Vistos e examinados. Diante da certidão expedida no ID nº 

13068991, intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000269-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE MORAIS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000269-74.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 89.675,54; 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: LUZIA DE MORAIS ALMEIDA 

Parte Ré: RÉU: BANCO BMG Vistos e examinados. Não é o caso de 

julgamento do feito no estado em que se encontra, motivo pelo qual passo 

ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e 

tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas dou o feito por saneado. Inicialmente, importa ressaltar que 

o caso deve ser analisado segundo a ótica consumerista, inclusive com a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que patente 

hipossuficiência do autor, bem como, considerando ser a requerida 

instituição bancária, contexto processual de onde exsurge a necessidade 

da inversão postulada para que seja garantida a salutar isonomia 

processual nesta liça. “Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. ún., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n. 8, p. 42).” Dessa forma, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. Com fulcro no artigo 

357, IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos da lide: a) a contratação 

de empréstimo consignado pela parte autora; b) a responsabilidade da 
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requerida acerca da restituição das parcelas debatidas e aos danos 

morais vindicados pela parte autora. Defiro a produção de prova pericial 

(ID nº 5786777), diante da alegação da parte autora de que a assinatura 

aposta nos contratos bancários juntadas pela demandada não são suas, 

tendo em vista que não é possível concluir se tal alegação merece 

acolhimento sem a realização da prova pericial grafotécnica. Nomeio para 

a realização da perícia a empresa Real Brasil Consultoria, com endereço à 

Av. Rubens de Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

CEP: 78050-000, Fone (65) 3052 7636, que deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independente de termo 

de compromisso. Intime-se o perito, ora nomeado, para que apresente 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a vinda da 

proposta, intimem-se as partes, nos termos do art. 465, § 3º, CPC. Nos 

termos dos artigos 357, III e 373, I do CPC assento que o ônus da prova é 

da requerente, razão pela qual a mesma deverá arcar com os custos da 

produção da prova pericial. Caso a parte autora seja beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os custos da produção da prova pericial 

deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo o perito 

estar ciente desta condição, quando da sua intimação. Fixo, desde já, o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá 

observar os requisitos do artigo 473 do CPC. Nos termos do §1º do citado 

dispositivo legal, as partes terão o prazo de 15 (quinze) dias para, 

querendo, se manifestarem na forma dos incisos I, II e III. Por fim, indefiro, 

por ora, o pleito de majoração da multa astreinte pelo descumprimento da 

tutela de urgência (ID nº 7298492), uma vez que não restou comprovado 

que a parte requerida não suspendeu a cobrança dos descontos na folha 

de pagamento da demandante. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003199-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOGMIL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON JOSE KONZEN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009587-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000028-32.2018.8.11.0003

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:

LORIVAL MACHADO SOJO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010132-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004178-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, 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.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007037-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CORREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007037-79.2017.8.11.0003 REQUERENTE: FABIANO 

CORREA RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR BRAGA 

JUNIOR - MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de 

petição inicial de Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: 

FABIANO CORREA RODRIGUES em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 

em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 
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prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007235-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007235-19.2017.8.11.0003 REQUERENTE: EDSON 

GONCALVES Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR BRAGA JUNIOR - 

MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de 

Sentença proposta por REQUERENTE: EDSON GONCALVES em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007391-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAILTON MONTEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007391-07.2017.8.11.0003 REQUERENTE: FRANCISCO 

ARAILTON MONTEIRO FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR 

BRAGA JUNIOR - MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Concedo ao 

autor os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de petição inicial de 

Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: FRANCISCO 

ARAILTON MONTEIRO FERREIRA em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 

em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007035-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007035-12.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CELIA 

REGINA TEIXEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR BRAGA JUNIOR - 

MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de 

Sentença proposta por REQUERENTE: CELIA REGINA TEIXEIRA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006835-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROSSONI REBONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006835-05.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JAIR 

ROSSONI REBONATO Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR BRAGA 

JUNIOR - MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Concedo 

ao autor os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de petição inicial de 

Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: JAIR ROSSONI 

REBONATO em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, 

a parte autora requer a liquidação de sentença em face da empresa 

Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do 

Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006989-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006989-23.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CELIO DOS 

SANTOS SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR BRAGA JUNIOR - 

MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de petição inicial de 

Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: CELIO DOS SANTOS 

SILVA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a 

parte autora requer a liquidação de sentença em face da empresa 

Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do 

Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 
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requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008058-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO IZIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008058-90.2017.8.11.0003 REQUERENTE: REGINALDO 

IZIDIO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - MT16728/O-O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se 

de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicitados 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524, §§4º e 5º, do CPC/2015. Defiro ao autor os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do artigo 98ss do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004178-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004178-90.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - MS12002 REQUERIDO: OSWALDO 

BARROS DUARTE LEAL Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, através 

do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 07/05/2018 - 15:41:22 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10041789020178110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição KAK9335 MT HONDA/FIT LXL OSWALDO BARROS 

DUARTE LEAL Transferência O devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe 

aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre 

o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, 
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podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003903-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTOS SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003903-78.2016.8.11.0003. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA SANTOS SOUSA Parte 

Ré: RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA SANTOS 

SOUSA em desfavor de TIM CELULAR S/A. Em breve síntese, argumenta 

que nunca teve relação jurídica com a parte requerida, bem como foi 

indevidamente inscrita em cadastro de proteção ao crédito por suposto 

débito no valor de R$ 32,89 (trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), 

vencido em 25/12/2015, referente ao contrato nº GSM0111351125085. 

Pugna pela declaração da inexistência da relação jurídica e condenação 

da parte ré em danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), bem como deferimento de liminar para exclusão do referido 

apontamento do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. Junta 

comprovante de negativação (ID 3244694), procuração e demais 

documentos. A antecipação de tutela foi deferida, consoante decisão 

proferida no ID n° 4480957. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID nº 5570244, a qual foi impugnada no ID nº 

8823297. Instadas a se manifestarem a respeito de produção de provas, 

pugnaram pelo julgamento antecipado do processo (ID 10066237 e 

10126844). O feito teve o seu regular trâmite e os autos vieram-me 

conclusos para sentença. É o relatório. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A 

demanda deve ser julgada pelo Código de Defesa do Consumidor tendo em 

vista a suposta relação de consumo discutida, deste modo, decreto a 

inversão do ônus da prova, dada a notória hipossuficiência em favor da 

parte autora frente à empresa ré. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, tendo em vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a parte requerida, 

desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor R$ 32,89 (trinta e dois reais e oitenta e nove 

centavos). Em sede de contestação, a pare ré se limitou a fazer 

alegações genéricas de que o débito em questão se refere à 

contraprestação pelos serviços contratados pela autora, porém não 

trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovação da relação 

jurídica, tais como contrato devidamente assinado, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center", histórico de consumo ou 

de pagamento de faturas de cobrança. Ora, a parte ré é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificação de eventual falha em seu sistema de cobrança. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância do dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a existência da relação 

jurídica e a legitimidade da cobrança, o deferimento do pleito é medida que 

se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso entende que: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade 

pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como 

pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou 

débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. (Ap 138784/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –- INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E 

ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição do nome do 

consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a dívida inexistente, 

sem as devidas cautelas, é de responsabilidade da loja, a qual deve 

indenizar o ofendido pelo dano moral. Para a estipulação do valor da 

indenização atinente ao dano moral deve se levar em conta os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira 

daquele que sofreu o dano e da responsável pela conduta. (Ap 

141426/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 

16/02/2018) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ressalto que o 

valor da condenação deverá ser atualizado com juros de mora a partir do 

evento danoso (data da negativação) e correção monetária desde o 

arbitramento (data da sentença), nos termos das súmulas nº 54 e 362, 

STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUROS E CORREÇÃO – CONTRADIÇÃO – 

TERMO INICIAL DO DANO MORAL – SÚMULA 362 E 54 DO STJ – 

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, 

segundo a súmula 362 do STJ e os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, conforme 

súmula 54 do STJ. (ED 150632/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) Ante o exposto, 

declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC e, consequentemente JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: a) ratificar a liminar deferida no ID 4480957; b) declarar 

a inexistência do débito no valor de R$ 32,89 (trinta e dois reais e oitenta e 
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nove centavos), data de vencimento em 25.12.2015, data de inclusão em 

05.05.2016, referente ao contrato nº GSM0111351125085, e c) condenar 

a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso (05.05.2016) e correção monetária pelo INPC a partir desta data. 

Custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Consigno que, se o condenado das custas e dos 

honorários advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação 

de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001937-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001937-46.2017.8.11.0003. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DOMINGOS SOUZA OLIVEIRA 

Parte Ré: RÉU: CLARO S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DOMINGOS SOUZA DE OLIVEIRA em 

desfavor de CLARO S/A. Em breve síntese, argumenta que nunca teve 

relação jurídica com a parte requerida, entretanto, sofreu cobranças nos 

valores de R$ 375,68 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos) e R$ 61,38 (sessenta e um reais e trinta e oito centavos), bem 

como foi indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito. 

Pugna pela declaração da inexistência do débito e condenação da parte ré 

em danos morais no montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 

Solicita, por fim, o deferimento de liminar para exclusão do referido 

apontamento do cadastro de inadimplentes, sob pena de aplicação de 

multa diária. Junta procuração e demais documentos. A antecipação de 

tutela foi deferida, consoante decisão proferida no ID n° 5798794. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e 

documentos no ID nº 7272419, a qual foi impugnada no ID nº 7978359. A 

audiência de conciliação restou infrutífera, consoante termo juntado no ID 

nº 8704384. Instadas a se manifestarem a respeito de produção de 

provas, pugnaram pelo julgamento antecipado do processo (ID 8751093 e 

8753988). O feito teve o seu regular trâmite e os autos vieram-me 

conclusos para sentença. É o relatório. Decido. I – Do julgamento 

antecipado No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A demanda deve ser julgada pelo 

Código de Defesa do Consumidor tendo em vista a suposta relação de 

consumo discutida, deste modo, decreto a inversão do ônus da prova, 

dada a notória hipossuficiência em favor da parte autora frente à empresa 

ré. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. II – Da inexistência do 

débito O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da 

cobrança dos débitos nos valores de R$ 375,68 (trezentos e setenta e 

cinco reais e sessenta e oito centavos) e R$ 61,38 (sessenta e um reais e 

trinta e oito centavos), tendo em vista a alegação da parte autora de que 

não possui relação jurídica com a parte requerida. Em sede de 

contestação, a parte ré alegou que os débitos, ora discutidos, foram 

gerados pela utilização dos serviços, habilitado em nome da parte autora, 

a qual, por mera liberalidade, deixou de efetuar o pagamento de algumas 

faturas, tornando a cobrança legítima. Sustenta ainda que não houve 

inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, 

não havendo que se falar em dano moral. Pois bem. Analisando a 

documentação carreada aos autos, entendo que a requerida não juntou 

qualquer documento hábil a comprovação da relação jurídica, tais como 

contrato devidamente assinado, áudio de gravação se a contratação se 

realizou por meio de "call center", histórico de consumo ou de pagamento 

de faturas de cobrança. Neste ponto, insta consignar que o “print” de telas 

sistêmicas, produzidas unilateralmente pela empresa requerida, por si só, 

não são aptas a demonstrar a contratação dos serviços pela requerente. 

Neste sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO 

NÃO COMPROVADA - INDEVIDA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE NOME 

- ILÍCITO E DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - MANTENÇA DO VALOR 

DA COMPENSAÇÃO MORAL - ESPELHOS/TELAS DE COMPUTADOR 

UNILATERALMENTE PRODUZIDAS, QUE NÃO SE REVELAM APTAS PARA 

DEMONSTRAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - APELAÇÃO DESPROVIDA 

- SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a 

demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, 

levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor 

razoável. A apresentação de telas/espelhos de computador 

unilateralmente produzidas, por si só, e mera arguição, desprovida de 

comprovação, não se revelam suficientes para comprovar contratação. 

(Ap 26193/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 

27/04/2018) Ademais, soma-se a isto, o fato de que o endereço constante 

dos dados cadastrais da parte requerida diverge do indicado pelo autor, 

bem como do comprovante de endereço juntado na exordial. Ora, a parte 

ré é responsável pela cobrança indevida, mormente porque a ela competia 

o dever de cautela e verificação de eventual falha em seu sistema de 

cobrança. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância do dever de cautela. 

Assim, ausente os elementos necessários para comprovação da relação 

jurídica e, consequentemente da legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. III – Do dano moral Em 

relação ao pleito de dano moral, verifica-se que não há prova nos autos 

de que o nome da parte autora foi efetivamente lançado no cadastro de 

inadimplentes, mas tão somente de que recebeu boleto de cobrança para 

quitar suposta dívida contraída com a requerida. Importante frisar, que 

embora o artigo 6º, VIII, CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo à parte 

autora demonstrar o mínimo de prova dos fatos alegados na exordial. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. INDENIZAÇÃO 

– DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – CULPA DA INSTITUIÇÃO NÃO 

CONFIGURADA – DANO MORAL INEXISTENTE - ART. 333, I, CPC – FATO 

CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. Na forma 

do art. 333, inc. I, do CPC, compete ao autor a prova do fato constitutivo do 

seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a parte. Não há obrigação de 

indenizar quando não configurado o ato ilícito e a culpa, elementos 

constitutivos da responsabilidade civil. (Ap 9756/2018, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) Conquanto a 

facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações 

consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente 

provar os fatos constitutivos do seu direito. Desse modo, embora possa 

ser reconhecido que houve cobrança indevida, por intermédio dos boletos 

juntados no ID nº 5797698, é certo que não é possível reconhecer que o 

evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - 

AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO 
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MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O 

MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO 

DESPROVIDO. A simples cobrança de valores sem que sequer tenha 

havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero 

aborrecimento. (Ag 126898/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017) Reputa-se assim, inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado, uma vez que não ocorreu a 

inscrição desabonadora nos órgãos de proteção ao crédito, atinente a 

cobrança discutida no processo em liça. Ante o exposto, declaro extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e, 

consequentemente JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para: a) revogar a liminar deferida no ID nº 5798794; b) declarar a 

inexistência do débito nos valores de R$ 375,68 (trezentos e setenta e 

cinco reais e sessenta e oito centavos) e R$ 61,38 (sessenta e um reais e 

trinta e oito centavos), e c) indeferir o pedido de condenação em danos 

morais. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Consigno que, 

se o condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário 

da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 

05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que 

justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. 

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003158-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1003158-30.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 28.06.2018, às 16h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Após a realização da audiência supra, com ou sem 

manifestação da parte requerida, proceda-se ao estudo social das 

condições das partes e da criança. 7. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006218-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. X. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. T. D. M. (REQUERIDO)

 

AUTOS 1006218-45.2017.8.11.0003. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

rEQUERIDA, Benta Teixeira de Mattos, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, consoante 

resumo das alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial 

adiante transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: O Requerente contraiu matrimônio com a Requerida em 

28 de abril de 2005, sob o regime de separação de bens, sendo que o 

casal se encontra separado há aproximadamente 03 (três) meses, sendo 

certo e verdadeiro que o divórcio é o desejo do Requerente. 

DESPACHO/DECISÃO: "1. Defiro o pleito ID: 10496058, devendo a parte 

demandada ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, II, do 

Código de Ritos. 2. Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no art. 72, 

II, do Código de Ritos, nomeio como curador especial o UNIJURIS, 

representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses 

da parte demandada, devendo ser intimado para requerer o que de direito. 

3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao representante do 

Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. 

Empós, conclusos. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu, M.B.V., digitei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003321-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELY CRISTINA PRESTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003321-10.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS, DEFINIÇÃO DE 

ALIMENTOS PARA O FILHO MENOR E GUARDA C/C TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL aforada por F.S.C.D. em face de 

G.C.P. (qualificados na proemial). 4. A inicial foi instruída com todos os 

documentos necessários à propositura da ação. 5. No mais, analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte autora formulou pedido de 

tutela de urgência com o fito de retirar coercitivamente a parte requerida 

do lar conjugal, isto é, medida de separação de corpos, pleito que 

doravante passo a analisar. 6. Para tanto, salienta o requerente, em 

síntese, que mantiveram uma relação afetiva por um período de 

aproximadamente 04 (quatro) anos, sendo que desta união adveio um 

filho, ainda menor. 7. Expõe, todavia, que o casal passou a ter 

desentendimentos e incompatibilidades, que tornaram insuportável a vida 

em comum, tornando-se impossível uma reconciliação. 8. Não há dúvida de 

que a medida postulada é provimento de urgência admitido pelo Código de 

Processo Civil, cabendo em casos muito especiais sua concessão inaudita 

altera pars. 9. O art. 297, do CPC, preceitua que “O juiz poderá determinar 

as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 

provisória...”. Este dispositivo possibilita ao juiz, nos casos onde não há 

providência específica e delimitada, fixar a natureza e a oportunidade da 

medida para cada caso concreto, concedendo ou não a tutela cautelar 

pretendida. Trata-se do poder geral de cautela. 10. O mestre Galeno 

Lacerda leciona que “estamos aqui, em presença de autêntica norma em 

branco, que confere ao magistrado, dentro do estado de direito, um poder 

puro, idêntico ao pretor romano, quando no exercício do ‘imperium’, 

decretava os interdictos.” (in Comentários ao CPC, Forense, Vol. VIII, Tomo 

II) 11. A natureza jurídica da medida initio litis é irrefutavelmente o 
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acautelamento duplo. Acautelamento do próprio pedido provisório, uma 

vez que concessão da medida de urgência postulada vem a garantir que 

ela tenha o resultado útil desejado; e acautelamento do pedido principal, já 

que a tutela de urgência, efetivando a prestação cautelar, estará 

indiretamente contribuindo para o acautelamento deste. 12. A tutela 

provisória tem o objetivo de evitar que ocorra determinada situação ou fato 

que ponha em perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional. 13. 

Sobre o tema dispõem os arts. 300 e 305, do Código de Ritos, in verbis: 

“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.” (grifamos). “Art. 305. A petição inicial da ação 

que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a 

lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

14. A separação pretendida visa à expulsão do lar da companheira e não 

apenas a autorização para que o requerente dela se afaste. O 

requerimento enseja, pois, providência rigorosa, que em tese não se pode 

determinar, liminarmente, apenas com base em alegações da inicial, 

desacompanhadas de qualquer prova ou indício de veracidade, tanto mais 

que, como se sabe, em questões de família, deve ser redobrada a cautela 

no recebimento de alegações vindas somente de uma das partes. 15. Com 

efeito, para que seja deferido o pleito in limine mister se faz a presença 

dos pressupostos, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, o que, no caso vertente, após a análise 

acurada dos documentos trazidos com a inicial, entendo não estarem 

presentes. Senão vejamos: 16. PROBABILIDADE DO DIREITO A 

probabilidade do direito corresponde ao antigo fumus boni juris, isto é, 

significa fumaça do bom direito, ou seja, a probabilidade de exercício 

presente ou futuro do direito de ação, pela ocorrência da plausibilidade, 

verossimilhança, do direito material posto em jogo. No caso sub examine, a 

probabilidade do direito não está consubstanciada, uma vez que as 

alegações não estão amparadas em nenhum documento comprobatório 

que enseje à aplicação desta medida de urgência. 17. PERIGO DE DANO 

OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO De igual modo, 

vislumbra-se ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, pressuposto que corresponde ao anterior requisito do 

periculum in mora. Nota-se que este não está presente no caso dos autos 

tendo em vista que os documentos carreados (IDs: 11040906, 13040853 e 

13000074) não comprovam qualquer fato que justifique o dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não caracterizando assim o requisito 

necessário para o deferimento do pedido. 18. Sendo assim, por ora, a toda 

evidência, entendo ser deveras gravosa a retirada compulsória da 

demandada do lar, bem como do convívio com seu filho menor, mormente 

em sede de cognição sumária, mostrando-se temerária a concessão do 

pleito in limine de separação de corpos. 19. Portanto, ausentes os 

pressupostos de mister à concessão da mercê, após análise acurada do 

feito, tendo em vista os argumentos e documentos trazidos aos autos, 

indefiro a liminar de separação de corpos. 20. No mais, havendo 

necessidade de maior elucidação dos fatos e para que o juízo tome 

conhecimento das reais condições das partes, determino a imediata 

realização de estudo psicossocial com as partes e a criança. 21. Após o 

cumprimento da determinação supra, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público. 22. Postergo a análise do pedido de 

guarda provisória ao contraditório e ao estudo psicossocial. 23. Designo o 

dia 28.06.2018, às 14h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 24. Intimem-se e notifiquem-se o requerente e seu procurador, 

bem como o representante do Ministério Público, já que há interesse de 

menor in casu. 25. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda a 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerado revel e 

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

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 26. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005823-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA DA COSTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. C. O. (RÉU)

JON LENNON LIMA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 12179661.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005782-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRO ALVARO E SILVA (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO DO (A) 

INVENTARIANTE A PROCEDER ANDAMENTO NO FEITO, APRESENTANDO 

OS DOCUMENTOS PERTINENTES, SOB PENA DE EXTINÇÃO POR 

ABANDONO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000248-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. D. S. (AUTOR)

C. V. S. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. I. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 12332647

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006493-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABRICIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCIENE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO INTERESSADO 

ACERCA DA EXPEDIÇÃO DOS ALVARAS, PODENDO IMPRIMÍ-LOS, 

DIRETAMENTE DO SISTEMA, PARA OS FINS DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003686-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. S. S. (RÉU)

E. D. S. S. (RÉU)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO AO DOCUMENTO DE id. 11468272.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006382-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO DUARTE PEREIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alcely Braga de Oliveira (RÉU)

Aldenir Braga de Oliveira (RÉU)

Silvia Braga de Oliveira (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1006382-10.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, deixo de designar 

audiência de conciliação pelos motivos lançados no decisum inaugural (ID 

9939912). 2. Doravante, defiro aos demandados os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC. 3. 

Outrossim, intimem-se as partes para que, em 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando de forma 

objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de 

preclusão da prova. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, para fins de melhor adequação da pauta 

pelo juízo. 4. Sem prejuízo, certifique o Sr. Gestor Judiciário acerca da 

tempestividade da peça defensiva apresentada no ID 12382650. Após, 

renove-se a conclusão. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 07 de maio de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010340-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. O. S. (RÉU)

J. G. D. O. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010340-04.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a emenda 

apresentada através da petição registrada no ID n.º 11732174. Doravante, 

procedam-se com as devidas retificações junto ao sistema. 2. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do 

CPC/2015. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil. 4. 

Levando-se em consideração a iniciativa do requerente no oferecimento 

de alimentos ao filho, arbitro os alimentos provisórios em 25% do salário 

mínimo, equivalente atualmente em R$ 238,50 (duzentos e trinta e oito e 

cinquenta), a ser pago diretamente à genitora do menor mensalmente todo 

o dia 10 (dez) de cada mês, até decisão final da causa ou ulterior 

deliberação deste Juízo, ressaltando que o valor da pensão alimentícia 

suprafixado poderá ser revisto a qualquer tempo, bastando que venham 

aos autos elementos de convicção que justifiquem a alteração. 5. 

Considerando os pedidos de regulamentação de guarda e visitas do filho 

menor, determino a realização de estudo psicossocial (ECA, art. 167) no 

núcleo familiar de ambas as partes, sem prévio aviso, aferindo-se as 

condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os 

vizinhos e local de trabalho) para criação e educação da criança, em 

laudo circunstanciado no prazo de 20 (vinte) dias. 6. Designo audiência de 

conciliação para a data de 14 de junho de 2018, às 16h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 7. Cite-se a parte 

requerida, intimando-a a comparecer à audiência aprazada, acompanhada 

de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação. Notifique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003867-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MUNIQUE MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Hercules Fagner Pinheiro de Oliveira (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 11475559.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005156-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDDY ZIMMERMANN BURTTET (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 11457067.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1004575-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. S. D. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. M. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON VITOR SCHEFFER OAB - MT13080/O (ADVOGADO)

 

VISTA MINISTÉRIO PÚBLICO Impulsiono o feito para abrir vistas ao 

Ministério Público, visando apresentação de parecer, no prazo legal. HÉLIO 

AVELINO - GESTOR JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO OAB - MT11953/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON MARTINS CARRIJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003365-29.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

Guarda e Alimentos’, contudo o menor L. O. C. S. C. deixou de compor a 

lide, apesar de ser o mesmo quem ostenta a legitimidade para litigar acerca 

dos alimentos. Ademais, haverá de regularizar, também, a representação 

processual do menor, mediante a apresentação de instrumento 

procuratório outorgado pelo mesmo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM ALIMENTOS. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À DECISÃO. ART. 93, IX, DA 

CF/88. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA FILHA MENOR, QUE BUSCA 

ALIMENTOS, PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, 

DEVIDAMENTE REPRESENTADA PELA GENITORA. 1. Não há que se falar 

em nulidade da decisão acoimada, pois, ainda que de forma sucinta, está 

devidamente fundamentada. 2. Havendo cumulação de ações (pedido de 

divórcio e pedido de alimentos em favor da filha menor comum), 

corretamente realizada a inclusão da infante no polo ativo da demanda, 

devidamente representada por sua genitora, a qual não pode postular em 

nome próprio direito alheio (art. 6° do CPC), mais, isso sim, representar a 

menor em seu direito aos alimentos postulados. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO, EM MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 

70052608411, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 18/12/2012). Ainda, ante a 

natureza da demanda, faculto à autora, apresentar cópia de sua certidão 
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de nascimento ou casamento, conforme o caso, bem como do requerido, 

haja vista que aludido documento faz-se necessário para fins de aferição 

do preenchimento dos requisitos configuradores da união estável, assim 

como para delimitar os pontos controvertidos sobre os quais as provas 

haverão de recair oportunamente. Assim, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o polo ativo da demanda, bem como 

a representatividade processual da criança e apresentar os documentos 

apontados, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Intime-se. Rondonópolis-MT, 09 de 

maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008059-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIRA ROCHA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE ROCHA SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 12750514 .

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010452-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 12983805 .

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000250-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. K. L. B. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000250-97.2018.8.11.0003 Vistos etc. 01. Recebo a inicial, bem 

como a sua emenda. 02. A ação é de revisão de pensão alimentícia. 

Rege-se pelo rito especial da Lei n.º 5.478, de 25.07.68, em razão do 

disposto em seu artigo 13. 03. Processe-se em segredo de Justiça, 

conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 04. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código 

de Processo Civil. 05. Trata-se a presente ação revisional de alimentos 

com pedido de antecipação de tutela, aduzindo o requerente a 

impossibilidade de arcar com os alimentos ajustados entre as partes nos 

autos do processo de código 708304, que tramitou perante a 1ª Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca, sob o argumento de que possui 

outras duas filhas, em favor das quais presta alimentos, alegando que o 

valor atualmente despendido tem prejudicado sua própria subsistência. 

Com base nestes argumentos, pleiteia o autor, que a título de tutela 

antecipada seja deferida a redução dos alimentos arbitrados anteriormente 

em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, para 15% (quinze por 

cento) do salário mínimo vigente, o que equivale atualmente à R$ 143,10 

(cento e quarenta e três reais e dez centavos). Para a concessão da 

tutela de urgência pretendida pelo autor, faz-se necessário verificar a 

presença dos requisitos do art. 300 do NCPC. O primeiro requisito é quanto 

à existência da probabilidade do direito, de onde se pressupõe prova de 

que houve alteração da fortuna do alimentante, ou da necessidade da 

alimentada, sendo estes os requisitos do art. 15 da Lei 5.478/68. Neste 

aspecto, malgrado inexista comprovação acerca do atual rendimento 

percebido pelo autor, haja vista a ausência sequer da cópia da carteira de 

trabalho do mesmo, verifica-se que posteriormente à prolação da 

sentença que homologou o ajuste acerca dos alimentos em favor da parte 

requerida, mais precisamente no ano de 2014, houve o nascimento de 

outra filha, sendo que o mesmo contribui com o seu sustento, conforme 

cópia de recibos apresentados junto à exordial, que como prova 

inequívoca, me convence da verossimilhança da alegação de que o 

requerente encontra-se em situação financeira dificultosa. Portanto, 

presente se encontra o requisito da probabilidade do direito neste 

momento. Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os requisitos 

para concessão da tutela de urgência, assim, analiso os demais 

requisitos. No que tange ao perigo de dano, este também se encontra 

presente, posto que uma vez que paga a prestação alimentícia em 

questão, que ora pretende-se rever, o autor não será ressarcido nos 

valores pagos, ainda que a demanda venha a ser julgada procedente, eis 

que são irrepetíveis. Aliás, assinale-se, em caso de inadimplência, corre o 

mesmo o risco de ser preso. Ante todo o exposto, e uma vez que a 

presente ação rege-se pelo rito especial da Lei nº 5.478/68, em razão do 

disposto em seu art. 13 embora com a peculiaridade de não-fixação de 

alimentos provisórios, visto que já há valor anteriormente estabelecido, 

entendo que no caso em tela, os requisitos do art. 300 do CPC se fazem 

presentes, razão pela qual DEFIRO PARCIALMENTE, neste momento, o 

requerimento de tutela de urgência, fazendo com que o valor da pensão 

alimentícia paga em favor da menor Sophia Barbosa de Oliveira seja 

reduzido para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, o que equivale 

atualmente à R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), 

devendo o aludido valor vigorar a partir da citação da parte requerida. 06. 

Designo audiência de conciliação para o dia 14 de junho de 2018, às 

17h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 07. Cite-se 

a requerida no endereço indicado na petição inicial, intimando-a a 

comparecer à audiência aprazada, acompanhada de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 08. Em não 

havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). 

Em seguida, colha-se parecer ministerial. Notifique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001541-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. M. F. (RÉU)

 

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) AUTOR, devidamente citado 

pelo expediente 11770659, motivo pelo qual abro vistas ao autor para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. RONDONÓPOLIS, 9 de maio 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007700-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES SANTANA DA SILVA (AUTOR)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR)

L. M. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMAYCO SILVA AZEVEDO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007700-28.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do quanto disposto no 

parecer ministerial retro, reitere-se a tentativa de citação e intimação das 

partes, nos moldes da decisão inaugural, observando o senhor meirinho 

ao quanto disposto no art. 212, § 2º, do NCPC. Doravante, designo 

audiência de conciliação para a data de 07 de junho de 2018, às 

16h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis-MT, 16 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001530-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 10175499.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004828-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. X. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. D. S. F. (REPRESENTADO)

 

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), devidamente 

citado por edital, motivo pelo qual, abro vistas ao procurador do UNIJURIS, 

visando apresentação de defesa, no prazo legal. RONDONÓPOLIS, 9 de 

maio 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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000948-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000948-06.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Recebo a inicial, bem como a 

sua emenda. 02. Com relação ao pedido de tutela de urgência pondero que 

para a concessão de qualquer liminar, deve o magistrado analisar de 

forma concisa a existência dos requisitos legais. Pois bem, em se tratando 

de guarda de menor, esta deve assentar-se no sentido de busca do 

bem-estar da criança e/ou adolescente e a sua segurança econômica e 

emocional. Em razão disso e da própria natureza do instituto, por envolver 

direito familiar, sentimentos pessoais e, em especial, o interesse dos 

infantes ou adolescentes, o requerimento de liminar de guarda provisória 

unilateral deve ser apreciado com extrema cautela, levando-se em 

consideração a realidade fática vivenciada pelos envolvidos, notadamente 

as crianças e os adolescentes, e visando sempre, como já assinalado, o 

seu bem-estar e regular desenvolvimento físico e psicológico. Deveras, 

com a entrada em vigor do CPC/15, a regra é que a decisão sem prévia 

oitiva da parte adversa só será cabível em caso de comprovada urgência, 

sendo que in casu, em sede de juízo de cognição sumária a esta fase 

reservada, não vislumbro a existência de urgência justificadora a amparar 

o pleito da autora sem a oitiva da parte adversa. Destarte, os documentos 

que acompanham a exordial são insuficientes para confirmar as 

alegações da autora, a ponto de subsidiar a modificação do ajuste 

entabulado anteriormente entre as partes. Desta forma, como na hipótese 

a autora não fez prova de situação de concreta urgência apta a justificar 

o deferimento do pedido de urgência, tenho como impositiva a rejeição da 

liminar vindicada, ressaindo claro que uma decisão nesse sentido deve 

ser precedida do necessário contraditório, inclusive com respaldo de 

elemento concreto e atual acerca da atual situação vivenciada pelos 

envolvidos sob a ótica do melhor interesse da criança/adolescente a titulo 

de prova judicial, inexistente por ora. Posto isso, por ora, indefiro a liminar 

pretendida. 03. Sem prejuízo, determino a realização de estudos social e 

psicológico visando aferir a higidez da convivência familiar na residência 

das partes, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando 

para a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência 

do referido setor da presente determinação. 04. No mais, designo 

audiência de conciliação para a data de 06 de junho de 2018, às 

16h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se o 

requerido, intimando-o a comparecer à audiência aprazada, acompanhado 

de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). 

Cite-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005953-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICEA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIA MARIA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR O DECURSO DO PRAZO SEM 

APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO REQUERIDO, MOTIVO PELO QUAL 

ABRO VISTAS AO PROCURADOR DO UNIJURIS, VISANDO 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000100-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000100-53.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Dissolução de União Estável’ proposta por F. R. da S., em face de R. dos 

S. B., todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a exordial (ID 4632946), indeferiu-se o 

pedido liminar e determinou-se a citação da parte contrária. Malgrado a 

tentativa de localização da requerida, infere-se que a mesma não fora 

citada até a presente data, aportando derradeiramente aos autos pedido 

de desistência do feito formulado pelo autor (ID 12290273). É o relatório. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 187 de 252



Decido. A desistência da ação é perfeitamente possível, registrando-se 

que à parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental, inexistindo in casu 

nada que obstaculize o acolhimento do pedido de desistência. Ademais, 

verifica-se dos autos a inexistência de citação da parte demandada, razão 

pela qual não incide a regra do § 4º, do art. 485, do Código de Processo 

Civil, que prevê para sua aplicação a anuência da parte contrária. Face ao 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo 

único, CPC/2015), e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, ambos do CPC). Sem custas e 

honorários ante à gratuidade da Justiça. P. I. Arquivem-se com as baixas 

devidas. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 de maio de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002505-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1002505-28.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada proposta 

por CLARO S/A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em 

síntese, que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON 

aplicou multas administrativas em seu desfavor em 11 (onze) processos 

administrativos. Alega que, em todos os casos apontados nesta ação, o 

procedimento foi instaurado pelos consumidores alegando supostos 

problemas com a operadora e, com o intuito de atendê-los a empresa 

realizou acordo com eles nas audiências de conciliação, ou ainda se 

manifestou informando que iria fazê-lo. Assevera que embora tenha 

realizado acordo com os consumidores e cumprido com o que fora 

avençado, mesmo sem a manifestação destes acerca de eventual 

descumprimento, o PROCON ainda entendeu pela aplicação da multa com a 

justificativa de que “este Órgão de Defesa do Consumidor, comunga do 

entendimento que a reparação do ato lesivo não inibe qualquer aplicação 

das sanções administrativas previstas nos artigos 55 e 56 do Código de 

Defesa do Consumidor”. Sustenta que não houve violação aos direitos dos 

consumidores, sendo nulas as decisões administrativas, em virtude da 

ausência de correta motivação. Acrescenta que as multas não foram 

aplicadas em observância ao princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade. Assim, requereu a concessão de tutela provisória de 

urgência para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das multas 

impostas nos autos dos processos administrativos 01140002463, 

01140024348, 0114-005.3732-7, 0114-002.146-8, 01140045533, 

01140029435, 01140053464, 01140051638, 01160002678, 01150011106, 

01150045065, até que transite em julgado a decisão definitiva a ser 

proferida na presente ação anulatória. Requereu, ainda, caso não seja 

deferida a liminar para suspensão da exigibilidade dos débitos, seja ao 

menos deferida liminar para possibilitar a expedição de certidão positiva 

com efeito de negativa, bem como para suspender eventuais ações 

executórias. É o relatório. Decido. A autora busca a concessão de tutela 

provisória de urgência para determinar a imediata suspensão da 

exigibilidade das multas impostas nos autos dos processos administrativos 

01140002463, 01140024348, 0114-005.3732-7, 0114-002.146-8, 

01140045533, 01140029435, 01140053464, 01140051638, 01160002678, 

01150011106, 01150045065; e, de forma subsidiária, a expedição de 

certidão positiva com efeito de negativa e a suspensão de eventuais 

ações executórias. De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300). Analisando os autos, não se vislumbra a presença 

dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, 

mormente no que diz respeito à existência de prova de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que, sopesados os 

argumentos levantados, pode-se afirmar que suas assertivas são 

incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento 

da tutela de urgência, notadamente quando sobre os atos da 

Administração incide o princípio da legalidade e da presunção de 

veracidade. Nesse contexto, importante anotar que a probabilidade do 

direito mencionada pelo legislador no caput do art. 300 do CPC, que 

constitui pressuposto genérico da medida em exame deve ser clara, 

evidente, que apresente grau de convencimento tal que a seu respeito não 

se possa levantar dúvida razoável. Dessa forma, a tutela de urgência para 

suspender a exigibilidade das multas em questão não merece acolhida, 

uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais. Por outro 

lado, merece acolhimento o pleito de expedição de certidão positiva com 

efeito de negativa, tendo em vista que a demandante ofereceu caução, 

através de seguro garantia. A garantia do pagamento do débito pendente, 

antes mesmo de ajuizada a ação de execução fiscal, a fim de obter 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tem sido aceita pela 

jurisprudência, inclusive, a referida matéria já se encontra pacificada no 

STJ, por meio de acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, 

conforme se verifica: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA 

DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o 

vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de 

forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl 

nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: 

"tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que 

conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da 

propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e 

viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à 

garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos 

com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia 

semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que 

contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais 

favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente 

ainda. 4. (...)10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 08/2008” (STJ - REsp: 1123669 RS 2009/0027989-6, 

Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010). No caso, a requerente 

ofereceu como garantia a Apólice de Seguro Garantia nº 

0306920189907750208158000, no valor de R$ 88.443,32 (oitenta e oito mil 

quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) (Id. 

12626497). Conforme se infere dos autos, o débito tributário da parte 

autora com o Município de Rondonópolis perfaz a importância de R$ 

68.083,33 (sessenta e oito mil oitenta e três reais e trinta e três centavos), 

ou seja, inferior ao valor da Apólice de Seguro Garantia nº 

0306920189907750208158000. O artigo 9º, da Lei nº 6.830/80 estabelece 

que o executado, em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, poderá: I 

- efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial 

de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança 

bancária ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a 

ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por 

terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Assim, é cabível a garantia por 

meio de seguro garantia, nos termos do artigo 9º, inciso II da LEF com 

redação dada pela Lei Federal n° 13.043/2014, a qual deu nova redação 
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ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a 

possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". Oportuno 

mencionar que o oferecimento de caução, por si só, não é eficaz para 

suspender o crédito tributário. Apenas o depósito do valor integral tem o 

condão de suspender a exigibilidade dos créditos tributários, consoante o 

disposto no artigo 151, II, do CTN. Este é o entendimento jurisprudencial: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM BENS. 

INVIABILIDADE. SÚMULA 112/STJ. 1. Conforme já disposto no decisum 

combatido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que 

seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser 

feito na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 

151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ: "O depósito somente 

suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 

2. Agravo Regimental não provido” (STJ - AgRg no AREsp: 354521 GO 

2013/0176236-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 05/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

12/09/2013). Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido 

de tutela de urgência, para tão somente autorizar a expedição de certidão 

positiva com efeito de negativa quanto às multas impostas nos autos dos 

processos administrativos 01140002463, 01140024348, 0114-005.3732-7, 

0114-002.146-8, 01140045533, 01140029435, 01140053464, 

01140051638, 01160002678, 01150011106, 01150045065. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo 

contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 8 de maio de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005404-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1005404-67.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

execução de sentença proposta por NILTON GOMES LIMA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. No que tange ao pleito 

de implantação do benefício aposentadoria por invalidez acidentária, o 

pedido de cumprimento de sentença segue o rito do artigo 536 do Código 

de Processo Civil. Assim, DETERMINO que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie a 

implantação do benefício aposentadoria por invalidez acidentária, em favor 

do autor, conforme sentença de Id. 10360611. Intime-se a Gerência 

Executiva em Mato Grosso – Agência da Previdência Social de 

Atendimento de Demanda Judicial para, no prazo de 30 (trinta dias), 

providenciar a implantação do benefício aposentadoria por invalidez 

acidentária, em favor do autor. Expeça-se a o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 08 de maio de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009404-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES EUGENIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1009404-76.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de auxílio acidente 50% ajuizada por PAULO SOARES 

EUGENIO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Vendo somente a necessidade da prova pericial, defiro-a, nomeando 

como perito o médico o Dr. Diógenes Garrio Carvalho, podendo ser 

encontrado na Rua Afonso Pena, 809, nesta cidade (telefones: (66) 

3424-0035 e 3426-5085), devendo ser intimado da nomeação, para que 

submeta o autor à avaliação médica emitindo-se o competente laudo 

médico. Embora o autor seja beneficiário da Justiça Gratuita, não existe 

nesta Comarca profissional que realize perícia médica sem receber sua 

contraprestação, de modo que para dar continuidade no processo, a parte 

autora deve pagar o valor dos honorários ao próprio médico no ato da 

realização da perícia, trazendo aos autos o comprovante do pagamento 

dos honorários. Outrossim, tendo em vista que o requerente é beneficiário 

da Justiça Gratuita, 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. 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. Após, intime-se o 

médico perito para designar data para realização da perícia, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se a 

parte autora de que os honorários do perito deverão ser pagos 

diretamente ao médico, no ato da perícia, mediante entrega de recibo, que 

deverá ser acostado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. O Sr. Perito 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 8 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005226-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES DAVID DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) 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. 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. Rondonópolis, 09/05/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002307-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao(a) Procurador(a) do(a) exequente, a fim de 
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intimá-lo(a) para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre o id 

13089792.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 136/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 076/2018-GAB, de 08/5/2018, 

subscrito pelo MM º. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de Sinop - Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que solicita a nomeação 

de Tha ys Machado, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 

Gabinete II ;

RESOLVE:

DESIGNAR, THAYS MACHADO, Técnica Judiciária , matrícula n. 10654, 

portador a do RG 29.607.627-2 e CPF n. 694.571.401-25, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 8 de maio de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 137/2018-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. 107/2018-cnpar, datada de 19.4.2018, 

para fazer constar, onde se l ê: "DESIGNAR o servidor J ADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR , matrícula n.7886, Técnico Judiciário PTJ, para exercer a 

Função de Gestor Judiciário da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop ."

Leia-se: "DESIGNAR o servidor J ADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR , 

matrícula n.7886, Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor 

Judiciário Substituto da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop."

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 09 de maio de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000295-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PILUNI (REQUERIDO)

 

PJE 1000295-65.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

GMAC S.A. Parte Ré: REQUERIDO: JOSUE PILUNI INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, POR TODO O CONTEÚDO DA DECISÃO 

ID 12804078 ABAIXO TRANSCRITA, BEM COMO PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE NOS AUTOS ACERCA DO AUTO DE 

BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO ID:13040449 E CERTIDÃO ID: 

13040460, DE QUE O RÉU FOI DEVIDAMENTE CITADO , BEM A 

SOLICITAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA GILSON GAIESKI E JOÃO 

CARLOS BOTIN, SOBRE RESSARCIMENTO E DESPESAS REFERENTE A 

DILIGÊNCIA REALIZADA COM RECURSOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, NA 

IMPORTÂNCIA DE R$ 1.008,00 (UM MIL E OITO REAIS) DECISÃO ID 

12804078: 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: CHEVROLET, 

modelo Classic 1.0 Flex , ano fabricação 2010, CHASSI 

8AGSU19FODR202868, placa OBN0305, cor PRETO e renavam nº 

00536437564, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de 

um financiamento no valor de R$ 28.233,60, em 60 prestações mensais, 

com , mediante Cédula de Crédito Bancário nº 591682, garantido por 

alienação fiduciária o objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada(...)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, 20 de abril de 2018. Walter 

Tomaz da Costa, Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012338-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

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

processo: Processo: 1012338-68.2017.8.11.0015; 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: HELIO FELIX DE SOUZA Pessoa(s) a ser(em) 

citada(s) EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: CITAÇÃO de 

eventuais interessados, dos termos da presente ação, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: 

HELIO FELIX DE SOUZA, brasileiro, convivente, aposentado, portador da 

cédula de identidade RG n. 1013270 SSP/PR, devidamente inscrito no CPF 

sob nº 900.984.128-68, residente e domiciliado na Rua dos Mognos, n° 

205, Bairro Vitória Régia, CEP 78.555-096, Sinop/MT, Telefone (66) 

9.9996-8689, sem endereço eletrônico, por intermédio da DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Defensora Pública 

signatária, vem respeitosamente perante este Juízo, requerer a 

RETIFICAÇÃO NO ASSENTO DE CASAMENTO consubstanciada nos 

motivos de fato e de direito que seguem. I. JUSTIÇA GRATUITA. 

Inicialmente, cumpre informar que o Requerente é pessoa com 

insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais, 

bem como as demais despesas e honorários advocatícios, conforme resta 

afirmado na declaração de hipossuficiência que acompanha esta exordial, 

razão pela qual requer a concessão de gratuidade judiciária nos termos do 

art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. II. DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO 

INICIAL O art. 319 do Código de Processo Civil elenca os requisitos da 

petição inicial. Neste quadro, o Requerente informa não possuir endereço 

eletrônico, afirmando que qualquer decisão em sentido contrário, torna 

impossível ou excessivamente onerosa a obtenção da necessária 

prestação jurisdicional, nos termos da legislação processual em vigor. 

Sendo assim, pede-se, desde já, o processamento do feito, na forma da 

lei. III. DOS FATOS. O Requerente contraiu matrimônio aos três dias do mês 

de Novembro do ano de 1977, no Cartório do 40º Registro Civil de 

Brasilândia/SP, matrícula n° 113431 01 55 1977 2 00008 239 0002131-09. 

Passado alguns anos de relacionamento se divorciou, tendo a ação de 

divórcio transitado em julgado ainda no dia 20/09/2013, conforme 

comprova a certidão de casamento anexa. Ocorreu que, em junho de 2016 

solicitou do Cartório acima mencionado a segunda via da sua certidão de 

casamento, mas ao recebê-la constatou que foi lavrada com erro material 

na grafia do prenome de seu genitor, uma vez que constou OTAVI FELIX 

DE SOUZA, ao invés do correto prenome, qual seja, OTAVIO FELIX DE 

SOUZA. Além disso, constou o local de nascimento do Autor de forma 

equivocada, porquanto constou nascido em Boa Esperança – Estado do 

Paraná, quando o correto é Montes Claros – Minas Gerais. Importa 
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destacar que no Registro Geral do Requerente constam seus dados 

corretos, quais sejam, Filiação OTAVIO FELIX DE SOUZA e naturalidade 

MONTES CLAROS-MG, cujo documento foi confeccionado em 10/11/1972, 

porquanto antes do casamento ocorrido no ano de 1977 (documentos 

anexos). Dessa forma, ante aos erros contidos em seu assento de 

casamento, ingressa com a presente demanda para fins de retificá-la, de 

modo a constar o prenome de seu genitor OTAVIO FELIX DE SOUZA, ao 

invés de OTAVI FELIX DE SOUZA, bem como seja retificado seu local de 

nascimento passando a constar Montes Claros – Minas Gerais ao invés de 

Boa Esperança - Paraná. IV. DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se a 

Vossa Excelência: a) Receba a presente exordial, em todos os seus 

termos, bem como os documentos que a instruem; b) A concessão ao 

Requerente dos benefícios da gratuidade da justiça, em razão da 

insuficiência de recursos financeiros, nos termos expostos alhures e 

consoante o disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil;c) 

Intime o ilustre representante do Ministério Público para se manifestar no 

feito, no prazo legal; d) Julgue procedente o pedido, determinando a 

retificação do assento de casamento do Requerente, matrícula n° 113431 

01 55 1977 2 00008 239 0002131-09, Cartório do 40º Registro Civil de 

Brasilândia - SP, devendo-se constar o prenome de seu genitor de forma 

correta, qual seja, OTAVIO FELIX DE SOUZA, bem como para constar o 

correto local do nascimento do Autor, Montes Claros – Minas Gerais, com 

a expedição de mandado de averbação para o Cartório de Registro Civil 

Competente; e) A intimação pessoal da representante da Defensoria 

Pública para todos os termos e atos do processo (artigo 128, I, da Lei 

Complementar n. 080/94 e artigo 5º, § 5º da Lei Federal n. 

1.060/50).Provar-se-á o alegado pelos meios de prova em direito 

admitidos, notadamente os documentos inclusos, e demais que julgar 

necessária no decorrer do processo. Dá-se à causa o valor de R$ 937,00 

(novecentos e trinta e sete reais). DESPACHO: “Com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados. Dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público. Citem-se os interessados, por edital, para, querendo, 

responder os termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do 

CPC). Intime-se. Sinop/MT, 13/11/2017. Giovana Pasqual de Mello. Juíza de 

Direito.” SINOP, 9 de maio de 2018 LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ 

DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

35203800

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001006-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO (EXEQUENTE)

SIDNEY MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - MT13332/O-O (ADVOGADO)

JUCELENE APARECIDA DE BRITO OAB - MT20270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENITA MACHADO MINGHELLI (EXECUTADO)

RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001006-70.2018.8.11.0015. Parte Autora: EXEQUENTE: 

SIDNEY MARQUES, OTILIO RIBEIRO NETO Parte Ré: EXECUTADO: RUDY 

SAMUEL ALOVISE MINGHELLI, HELENITA MACHADO MINGHELLI VISTOS, 

ETC... Defiro ao Exequente Sidney os benefícios da assistência judiciária 

gratuita somente com relação as custas e taxas iniciais. Citem-se os 

executados para que no prazo de três dias efetuem o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias 

oferecerem embargos, independente da segurança do Juízo, ou 

requererem o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados forem, para 

conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder dos 

exequentes, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuírem os 

exequentes, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em 

poder dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrado os executados, proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo 

com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e os exequentes o 

que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo 

pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004750-73.2018.8.11.0015

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:

VALMIR JOAO KAVASKI (EXECUTADO)

ELIZEU LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004750-73.2018.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004662-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VENEROSO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004662-35.2018.8.11.0015 Conclusão indevida. 

Aguarde-se o recolhimento das custas processuais, após voltem-me 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004694-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BATISTA FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004694-40.2018.8.11.0015 Cuida-se de EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movido por BANCO DO BRASIL S/A, em face 

de ADRIANO BATISTA FARIAS, que tem por objeto cédula rural 

pignoratícia nº. 40/05896-4. O sistema PJE, de forma automática, vinculou 

a distribuição deste feito a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 

1004667-57.2018.8.11.0015. Entretanto, as ações se fundam em títulos 

executivos diversos, não havendo conexão a determinar que tramitem em 
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apenso. Desta forma tendo este sido distribuída de maneira equivocada, 

aplica-se o que estabelece o artigo 285 do Código de Processo Civil: “Art. 

285. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, 

obedecendo-se rigorosa igualdade”. Posto isso, determino seja 

desassociado o prefeito e redistribuído livremente entre os demais juízos 

cíveis com competência para a matéria. Intime-se

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004789-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004789-70.2018.8.11.0015. Conclusão indevida.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004887-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTMAR SCHUTZ (EXECUTADO)

LOURDES GASSEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004887-55.2018.8.11.0015 Com fulcro no artigo 145, 

§1º, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeita para o 

processamento e julgamento deste feito, por motivo de foro íntimo. 

Remetam-se os autos ao substituto legal. Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004847-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRANIT MADEIRAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DORNELLES DE NORONHA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004847-73.2018.8.11.0015 Cite-se a parte ré para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008551-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARIA FONTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1008551-31.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LOURDES MARIA FONTANA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se à respeito da 

certidão de decurso de prazo. 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 

maio de 2018. Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA REALI 

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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008552-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARIA FONTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1008552-16.2017.8.11.0015; 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: 

LOURDES MARIA FONTANA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se à respeito da 

certidão de decurso de prazo. 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 

maio de 2018. Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA REALI 

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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008276-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO PEREIRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008276-82.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CIRO PEREIRA CAMPOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 
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ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008276-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO PEREIRA CAMPOS (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 : 

1008276-82.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CIRO 

PEREIRA CAMPOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar-se à respeito da certidão de decurso de prazo. 

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 maio de 2018. Atenciosamente, YARA 

APARECIDA CORREA REALI 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, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008292-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOURENCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008292-36.2017.8.11.0015 AUTOR: 

PAULO LOURENCAO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008292-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOURENCAO (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 : 

1008292-36.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PAULO 

LOURENCAO Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se à 

respeito da certidão de decurso de prazo. 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 

maio de 2018. Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA REALI 

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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008294-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOURENCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008294-06.2017.8.11.0015 AUTOR: 

PAULO LOURENCAO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008294-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOURENCAO (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 

SINOP INTIMAÇÃO.  Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1008294-06.2017.8.11.0015; 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: PAULO 

LOURENCAO Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se à 

respeito da certidão de decurso de prazo. 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 

maio de 2018. Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA REALI 
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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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010919-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO AGOSTINHO TOSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1010919-13.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 130.870,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA 

AMBIENTAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILVANO AGOSTINHO TOSETTO Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

ID.11066125. 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 maio de 2018. 

Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA REALI 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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009840-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

José Roberto Aguado Quirosa (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARDOSO QUIROSA OAB - SP342548 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009840-96.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSÉ ROBERTO AGUADO QUIROSA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I - Previamente, CUMPRA-SE a DECISÃO de ID. 11981104; II - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011422-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CRUZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1011422-34.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[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: WILSON CRUZ DA SILVA Parte 

Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 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 

maio de 2018. Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA REALI 

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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011144-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GUEDES DACROCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1011144-33.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANDERSON GUEDES DACROCE Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

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 maio de 2018. Atenciosamente, YARA 

APARECIDA CORREA REALI 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, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009636-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1009636-52.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/[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: REQUERENTE: CONSTANTINO ALVES 

DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

IDs 11243702 e 11321167. 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 maio de 2018. 

Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA REALI 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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013659-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1013659-41.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 194 de 252



AUTOR: FATIMA BARROS DA SILVA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, IDs.11493966 e 11325901. 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 

maio de 2018. Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA REALI 

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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002784-46.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

DEFIRO os PEDIDOS formulados por meio do PETITÓRIO de ID. 13076239 e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO dos competentes ALVARÁS de LIBERAÇÃO e, 

consequentemente, o LEVANTAMENTO dos VALORES, nos moldes 

pleiteados; II - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003163-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MEYER BORNHOLDT OAB - SC10292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. FRANCISCO PRODUTOS ODONTOLOGICOS - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003163-50.2017.8.11.0015 

DEPRECANTE: KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

DEPRECADO: M. A. FRANCISCO PRODUTOS ODONTOLOGICOS - ME 

Vistos etc. I – Diante do PETITÓRIO de ID. 12837618, DEVOLVA-SE ao 

Juízo de origem, com as nossas homenagens. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002281-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ITIRO USSUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Roberto Aguado Quirosa OAB - SP86027 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002281-88.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JORGE ITIRO USSUI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - 

Compulsando os autos, verifica-se por meio do ID. 12383349, PETITÓRIO 

da parte Autora dando conta “que o requerido Estado de Mato Grosso, até 

o presente momento não cumpriu a sentença prolatada”; II – Nesse 

sentido, a fim de rememorar aquele “decisum” (ID. 11946278), oportuno 

trazer à baila seu dispositivo: “’Ex positis, JULGO PROCEDENTES os 

PEDIDOS, CONFIRMANDO a CONCESSÃO da LIMINAR em ID. 4946322, 

para DECLARAR a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO instaurado 

por meio da Portaria nº 003/2011/GS/COFAZ/SEFAZ e consequentemente 

o ATO de DEMISSÃO, DETERMINANDO a REINTEGRAÇÃO do Autor em 

seu cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, com a CONDENAÇÃO do 

Requerido ao PAGAMENTO dos VENCIMENTOS em atraso, inclusive as 

respectivas vantagens desde o mês de Fevereiro de 2012, e, por 

consectário jurídico lógico, ante a nulidade de sua demissão, seu 

ENQUADRAMENTO no padrão máximo previsto no quadro funcional da 

carreira de Fiscal de Tributos do Estado de Mato Grosso. Via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015”. III – Portanto, diante do 

PETITÓRIO da parte Autora, conclui-se que até a presente data o 

Requerido NÃO ATENDEU à DETERMINAÇÃO JUDICIAL; IV – Nesse 

sentido, com fulcro no artigo 1.012, parágrafo 1º, inciso V, do CPC/2015, 

que dispõe que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua 

publicação a sentença que (...) confirma, concede ou revoga tutela 

provisória”, DETERMINO ao Requerido que confira CUMPRIMENTO 

INTEGRAL ao DISPOSITIVO em comento, bem como INFORME nos autos, 

ao que FIXO PRAZO de 10 (dez) dias; V – Por fim, INDEFIRO o PEDIDO de 

FIXAÇÃO de MULTA DIÁRIA, eis que a PENALIDADE de ORDEM 

PECUNIÁRIA aplicada à FAZENDA PÚBLICA é SUPORTADA pelo 

CONTRIBUINTE, ou seja, pela sociedade como um todo, não se erigindo 

como instrumento de pressão porque não oneram diretamente o infrator, 

como acontece com a pessoa física. Há OUTRAS FORMAS de PRESSÃO 

MAIS PRODUTIVAS e MENOS ONEROSAS aos CIDADÃOS, com 

RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA do AGENTE PÚBLICO, inclusive na esfera 

penal, pelo delito de desobediência, além de eventuais sanções 

decorrentes de ação de improbidade pelo não-cumprimento de ordem 

judicial; VI - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004173-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDIARA RIBEIRO ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (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 #1004173-95.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ANDIARA RIBEIRO ROBERTO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os 

autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm 

cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, por meio da qual o Autor objetiva a 

disponibilização do medicamento “ENOXAPARINA 40mg até 40 dias após o 

parto, conforme Laudo Médico constante no Id. Id. Num. 12736521 - Pág. 

1” (ID. 12811318). II – Assim, para que não haja maiores dissabores e 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora, DETERMINO o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme 

PETITÓRIO constante no ID. 12736344, ser efetivado no valor do MENOR 

ORÇAMENTO apresentado pela FARMÁCIA EXTRAECONOMICA (ID. 

12736541). Em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em 

apreço, a presente MEDIDA é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim 

de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III - Dada a 

URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o respectivo 

PRESTADOR, para que FORNEÇA o MEDICAMENTO “ENOXAPARINA 40mg 

até 40 dias após o parto, conforme Laudo Médico constante no Id. Id. Num. 

12736521 - Pág. 1” (ID. 12811318), e INFORME, no prazo mais exíguo 

possível, nos autos o número da conta para transferência da quantia 

BLOQUEADA, qual seja, R$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais) 

X 08 (oito) meses, conforme LAUDO MÉDICO de ID. 12736521, totalizando 
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R$ 14.880,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta reais), o que, desde já, 

fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004331-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA NAST DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004331-53.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: TATIANA NAST DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Consoante se infere 

dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a 

LIMINAR PROFERIDA no ID. 12957185, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem à parte Requerente “ENOXAPARINA 40MG”, 

conforme Laudo Médico constante no Id. 12826380”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agindo dessa 

forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou 

simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim 

agir, poderá incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no 

artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, 

previsto no artigo 319 do Código Penal. Registre-se que a execução da 

decisão concessiva da antecipação da tutela é imediata, expressa no 

mandado judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, INTIME-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 

constante no ID. 12957185, 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); V 

– Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013481-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON AUGUSTO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1013481-92.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), 

INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MILTON AUGUSTO LOPES Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se à 

respeito da certidão de decurso de prazo. 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 

maio de 2018. Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA REALI 

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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013495-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1013495-76.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISTIANO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para manifestar-se à respeito da manifestação de 

ID.11887734. 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 maio de 2018. 

Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA REALI 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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009905-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DEBORTOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009905-91.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LEONICE DEBORTOLLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da 

CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS 

em favor da FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe 

de R$ 5.170,73 para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 12211096, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000205-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000205-57.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 76.711,91 para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 11858343, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009969-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009969-04.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LUIZ CLAUDINO DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO 

retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor 

da FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 

160.370,54 para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 11894836, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013348-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO KLEMENT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1013348-50.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 58.600,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARCELO ROBERTO KLEMENT Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 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 maio de 2018. Atenciosamente, YARA APARECIDA CORREA 

REALI 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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011199-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CEZAR GIMENEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011199-81.2017.8.11.0015 AUTOR: 

NILTON CEZAR GIMENEZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 11.727,69 para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 12101445, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011199-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CEZAR GIMENEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1011199-81.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[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: NILTON CEZAR GIMENEZ Parte 

Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 10401385 e 

11286884, 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 

maio de 2018. Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA 

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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005211-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ALINY ANGELA DE ABREU (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 : 

1005211-79.2017.8.11.0015; 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: ALINY 

ANGELA DE ABREU Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Id. 12941908, no prazo legal. 

Processo: 1005211-79.2017.8.11.0015; 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 maio de 2018 Atenciosamente. MARIA 

LUISA ORTEGAL DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003270-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA (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 : 

1003270-31.2016.8.11.0015; 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: LUCIANA 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, apresente 

contrarrazões ao Recurso ID. 10606295, no prazo legal. Processo: 

1003270-31.2016.8.11.0015; 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 maio de 2018 Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001755-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRIO RICHTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1001755-24.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

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: BELMIRIO RICHTER Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

do prosseguimento do feito. 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 

maio de 2018. Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA 

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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004498-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORLI SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SYTRISKI SANTOS PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004498-70.2018.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DORLI SCHMIDT Parte Ré: REQUERIDO: SYTRISKI SANTOS 

PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Intiem-se a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos o comprovante de pagamento do débito negativado, uma vez que o 

fundamento da presente demandada declaratória de inexistência de 

débito, é o adimplemento temporâneo do valor. Após, conclusos para 

análise da tutela. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005240-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EUZEBIO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO ILTOL ARALDI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003249-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR ANDRADE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MINA DA SILVA BORGES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000468-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANNA DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIARA DE LIMA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012454-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA RIBEIRO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT0020092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE FERREIRA DE SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 19 de junho de 2018, às 08h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. 5. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004622-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALMEIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 19 de junho de 2018, às 09h; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. 5. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012511-75.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003833-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE APPEL CHIMITI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011047-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFFANY RAWA STANTOWTZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009041-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROMPATTO FURLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETLY KAROLINE GARCIA (EXECUTADO)

PAULO GONCALVES FONTES JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013163-58.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003294-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR ANDRADE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS PIRES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012597-85.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HIROYUKI UEDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO APRIGIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004725-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004725-60.2018.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ESTEVAO FERREIRA MENDES Parte Ré: REQUERIDO: ITAU 

BMG Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de endereço em seu nome, 

nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Determino, ainda, que no 

mesmo prazo acima fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, 

retirado junto aos órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que 

comprove que seu nome encontra-se negativado. Devidamente emendada, 

concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004727-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLE CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004727-30.2018.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ESTEVAO FERREIRA MENDES Parte Ré: REQUERIDO: OLE 

CONSIGNADO Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de endereço em 

seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Determino, ainda, que no 

mesmo prazo acima fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, 

retirado junto aos órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que 

comprove que seu nome encontra-se negativado. Devidamente emendada, 

concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004728-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004728-15.2018.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ESTEVAO FERREIRA MENDES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO VOTORANTIM Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de 

endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima fixado, junte o extrato 

de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome encontra-se 

negativado. Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial 

e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004729-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AID NUNES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANRISUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004729-97.2018.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA AID NUNES MENDES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANRISUL Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de endereço em seu 

nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Determino, ainda, que no 

mesmo prazo acima fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, 

retirado junto aos órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que 

comprove que seu nome encontra-se negativado. Devidamente emendada, 

concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004731-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AID NUNES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004731-67.2018.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA AID NUNES MENDES Parte Ré: REQUERIDO: ITAU 

BMG Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de endereço em seu nome, 

nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Determino, ainda, que no 

mesmo prazo acima fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, 

retirado junto aos órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que 

comprove que seu nome encontra-se negativado. Devidamente emendada, 

concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004734-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AID NUNES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004734-22.2018.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA AID NUNES MENDES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

SAFRA Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de endereço em seu 
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nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Determino, ainda, que no 

mesmo prazo acima fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, 

retirado junto aos órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que 

comprove que seu nome encontra-se negativado. Devidamente emendada, 

concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012693-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONEIDE CORDEIRO LEITE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DOS SANTOS - MARCENARIA - ME (REQUERIDO)

EZEQUIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 9 de maio 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012044-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIGERACAO DE AUTOMOTORES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012044-28.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 3.247,86; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ISAIAS RODRIGUES LIMA Parte Ré: REQUERIDO: R. ORTIZ - 

COMERCIO E REFRIGERACAO DE AUTOMOTORES EIRELI - ME 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 3272717, porém, este deixou transcorrer 

o prazo concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado (ID 11948116). 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, 8 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT0020092A (ADVOGADO)

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO MIRANDA - ME (REQUERIDO)

GISLAINE DOS SANTOS MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROALDO CATHARINO (TESTEMUNHA)

JUCEMAR FERREIRA DOS PASSOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Cuida-se 

de ação visando o ressarcimento pelos danos materiais e morais 

suportados pela parte requerente, em virtude de acidente de trânsito. O 

art. 186 do Código Civil traz os pressupostos ou elementos da 

responsabilidade aquiliana: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Desse conceito, extraem-se os requisitos essenciais. Em primeiro 

lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Por 

segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de 

lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial. E, em terceiro, o estabelecimento 

de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a se precisar que o 

dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever indenizatório. No caso em tela, a ação está comprovada 

pelo boletim de ocorrência encartado aos autos e pelo relato das partes 

envolvidas, no depoimento pessoal prestado em audiência de instrução. A 

culpa do agente, no caso da requerida, é ponto controvertido nesta 

demanda, eis que em sua defesa aponta que o condutor da motocicleta em 

que estava a Requerente, estava em alta velocidade, tendo sido fator 

determinante para o acidente. Por sua vez, o requerente aduz que 

trafegava normalmente na via preferencial, quando abruptamente a 

Requerida cruzou a via, causando a colisão e os danos descritos na 

inicial. Pois bem. Para solução da referida controvérsia, reportamos ao 

depoimento pessoal das partes em audiência de instrução, eis que restou 

claro no relato dos fatos, que a parte Autora deslocava-se pela via 

preferencial. Nesse sentido, o ônus da prova quanto a suposta velocidade 

incompatível com o local, era da Requerida, que não se desincumbiu do 
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seu ônus. E quanto aos pleiteados danos materiais na cirurgia realizada 

pela Requerente, tenho como necessária a indenização. A Requerente 

demonstrou por meio de documentos e laudos médicos que foi necessária 

a realização de uma segunda cirurgia, na rede particular, para evitar uma 

convalescência maior e/ou até mesmo perda do membro inferior. Ademais, 

nos relatos em audiência, restou cristalino que a parte Autora procurou a 

Requerida pedindo assistência para o procedimento médico, o que não foi 

atendido. Ressalte-se que não há, por parte da Requerida, documento 

hábil a ensejar discussão acerca dos aludidos gastos postulados. Nesse 

sentido destaco os seguintes julgados em casos análogos: EMENTA. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PREJUÍZOS EM VEÍCULO 

DO AUTOR POR CONTA DE CONDUTA IMPRUDENTE DO RÉU AO 

TRAFEGAR EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA. DANO MATERIAL. 

OCORRÊNCIA. ORÇAMENTO ÚNICO. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o 

autor postula a reparação pelos danos materiais sofridos por conta de 

conduta imprudente do réu em via não asfaltada, em que pedras atingiram 

a pintura e os faróis traseiros do veículo do demandante. 2. Culpa admitida 

pelo réu. Automóvel tunado. Pintura incomum. Danos materiais 

efetivamente ocorridos. 3. A apresentação de orçamento único, por si só, 

não serve de impedimento à pretensão indenizatória do requerente, na 

medida em que o valor apresentado se mostra razoável e verossímel, e o 

demandado não trouxe qualquer prova que justificasse a alegação de 

superfaturamento. POR MAIORIA, DESPROVERAM A APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70066177817, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

26/11/2015). EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DO RÉU 

APENAS QUANTO AOS VALORES APRESENTADOS PARA O CONSERTO 

DO VEÍCULO. ORÇAMENTO APRESENTADO EM VALOR CONDIZENTE COM 

DANO CAUSADO PELO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE 

APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS QUANDO O MONTANTE NÃO 

SE MOSTRA EXORBITANTE. MANTIDA SENTENÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005933221, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 26/02/2016). Ressalte-se que neste caso a indenização 

discutida, gira em torno apenas das despesas médicas, eis que restou 

incontroverso que a Requerida pagou o conserto da motocicleta envolvida 

no acidente. Por fim, com relação aos danos morais, entendo que merece 

prosperar o pedido da Autora. O abalo de ficar em recuperação 

decorrente de lesões, seguramente afeta a moral do ofendido, uma vez 

que passa a depender de terceiros para realizar simples tarefas do 

cotidiano. Segundo retratado na inicial a Autora perdeu dias de serviço, 

passou por longo período de recuperação e acabou tendo que realizar 

duas cirurgias em decorrência do acidente. No que tange ao quantum 

debeatur, deve este ser arbitrado por apreciação equitativa, nos termos 

do art. 6º, da lei 9.099/95. Assim, considerando o disposto no art. 6º, da lei 

9.099/95; considerando as circunstâncias que ocorreram os fatos; 

considerando a capacidade financeira do Requerente e da parte 

Requerida; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

entendo pela indenização no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. “Ex Positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

Requerente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.225,86 

(quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) a 

título de DANOS MATERIAIS, corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir 

da propositura da ação (art. 1º, § 2º, da Lei n.º 6.899/81), e acrescida de 

juros legais de 1% ao mês (art. 406 do NCC combinado com o art. 161, § 

1º, do CTN), desde a citação da ação (art. 397 do NCC) e ainda, ao 

pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir 

da data da prolação desta sentença nos termos da súmula 362 do STJ. 

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se a reclamante para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001271-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO BACKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS c/c 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, proposta por CARLOS ROBERTO BACKES em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, aduz o requerente que é titular de uma Unidade Consumidora 

localizada em uma propriedade rural situada no Município de Santa 

Carmem onde ficam alojados seus funcionários, especialmente em período 

de colheita, sendo que no dia 23/10/2016, por volta das 16h, o local ficou 

sem energia devido a questões climáticas, tendo o requerido procurado 

por diversas vezes a demandada para restabelecimento da energia, sem 

que obtivesse êxito. Verbera o autor que a falta de energia no local vem 

causando grandes transtornos, bem como causa iminente risco, eis que 

há equipamentos de valor no local e a falta de energia pode facilitar a ação 

de ladrões, além do risco de aproximação de animais selvagens, o que tem 

ocasionado a falta dos funcionários. Requer ainda, a mudança da 

modalidade tarifaria aduzindo que é cobrado como setor residencial, 

requerendo alteração para a tarifa rural. A correção na fatura 20/10/2016 

sendo esta, valor exorbitante que não condiz com a sua média de 

consumo. E, por fim, a indenização por danos materiais e morais em 

decorrência do tempo que ficou sem o serviço de energia por falha da 

Requerida. É a síntese do necessário. Passo a análise do mérito. No que 

tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório, não havendo que se falar em perícia. Observe-se ainda 

que a perícia sequer foi solicitada por ambas as partes, sendo que o 

destinatário da prova não vê a necessidade de tal procedimento para 

julgamento final da matéria. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – DANOS MORAIS E MARERIAIS 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 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 
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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$ 3.000,00 

(três 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. Insta consignar que 

não restou devidamente comprovado que o aparelho televisor queimou em 

razão da interrupção dos serviços de energia elétrica. Com efeito, não é 

juridicamente possível indenizar expectativa de direito, tendo em vista que 

os prejuízos de ordem material devem ser efetivamentes comprovados, 

razão pela qual defiro apenas os valores referente à alimentação 

perecível em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na 

importância de R$600,00 (seiscentos reais). MUDANÇA MODALIDADE 

TARIFÁRIA Quanto ao pedido de mudança da modalidade tarifária e a 

repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente nos últimos 05 

(cinco) anos tenho que não assiste razão à parte Autora. Ao compulsar 

as provas constantes nos autos verifico que o cadastro do autor se 

encontra na modalidade rural há vários anos, conforme nota-se em 

petição de id: 4661536. Nesse interim, tenho que não merece guarida à 

pretensão do Autor referente a este pedido. REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

Insurge-se o Requerente quanto a fatura do mês 10/2016 em razão de 

constar valor exorbitante muito superior à sua média de consumo. Pois 

bem, conforme se afere das contas juntadas pela requerente, sua média 

de consumo é muito inferior, sendo assim, é plausível sua irresignação. 

Logo, tenho que merece guarida a pretensão de desconstituição da fatura 

do mês 10/2016 discutida nestes autos, eis que, aferida unilateralmente 

pela requerida, não se coadunando com a média de consumo, e não 

descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. Desta feita, não 

tendo a Requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade na 

cobrança exorbitante 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 desconstituição da fatura litigada no valor de R$1.289,58, 

e, por consequência, a restituição em dobro da referida fatura, que perfaz 

a quantia de R$2.579,16 (dois mil quinhentos e setenta e nove reais e 

dezesseis centavos) 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$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, R$600,00 (seiscentos reais) a título de 

indenização por DANOS MATERIAIS e a RESTITUIÇÃO de R$2.579,16 (dois 

mil quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) referente a 

fatura paga do mês 10/2016 por ora desconstituída, valores 

monetariamente atualizados 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: 8011335-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIANO DA SILVA (REQUERENTE)

EVA PATRICIA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA JOANA MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ROBERTA SHIMABUKURO NOGUEIRA OAB - MT0015030A 

(ADVOGADO)

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (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. Apenas 

para situar a questão, faço uma breve digressão dos fatos. Conforme 

consta dos autos, os Requerentes são herdeiros juntamente com os 

Requeridos são herdeiros necessários de Vandelari Dias da Silva, sendo 

que a controvérsia gira em torno do comparecimento em cartório para 

pagamento de custas e finalização do inventário do “de cujus”, para 

efetiva transferência dos bens partilhados. Os Requeridos apontam que o 

procedimento encontra-se pendente em razão de insuficiência financeira. 

A preliminar hasteada confunde-se com o mérito e com este será 

analisada. DO MÉRITO A lei nº 11.441/07 trouxe a possibilidade da forma 

extrajudicial para o inventário, o qual é feito diretamente no cartório, 

através de escritura pública. Cabe aqui destacar a que um dos requisitos 

PRINCIPAIS deste procedimento, é que deve haver ACORDO entre os 

herdeiros. Esse acordo, no meu sentir, deve ser desde o início até a 

conclusão definitiva do inventário, pois, do contrário, ausente um dos 

requisitos para utilização da via cartorária. Seja qual for a fase do 

inventário extrajudicial, tenho que a ausência deste requisito, inviabiliza 

sua conclusão. Nesta hipótese, poderão os herdeiros valerem-se da via 

judicial, pela qual, poderão inclusive, solicitar a venda de um dos bens 

para quitar as obrigações. Ademais, consigno que a cessão de direitos 

hereditários deve ser feita por meio de escritura pública. “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 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: 1010810-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (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. Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 
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que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, em que o autor objetiva o recebimento 

do débito representado pelas cártulas de cheque inclusos nos autos. 

Abstrai-se dos títulos que um destes fora emitido pelo Requerido, em favor 

de terceiro, sendo supostamente endossado ao Requerente após 

circulação na praça. A parte Reclamada por sua vez, aponta 

ILEGITIMIDADE ATIVA, em razão de encontrar-se nominal a terceiro 

estranho aos autos e no mérito, sustenta que não manteve qualquer 

relação jurídica com o mesmo, sendo este parte ilegítima para cobrança 

dos títulos. DA PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL Tenho que não assiste 

razão ao Requerido tal preliminar pela falta de comprovante de residência 

tendo em vista que as cártulas de cheque foram emitidas nesta praça e, 

ainda, observa-se que a parte Ré reside em Sinop sendo competente, 

portanto, esta comarca. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA 

Compulsando os autos, verifico que os títulos foram assinados no verso, 

restando preenchido o requesito de endosso “em branco” para sua 

circulação, explico: O endosso “em branco” consiste na assinatura do 

endossante no verso da cártula, isto sem a indicação do endossatário, 

permitindo a circulação do cheque como título ao portador. Consoante 

dispõe o artigo 19, § 1º, da Lei do Cheque, Lei n.º 7.357/85, in verbis: “Art 

. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento 

e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. § 

1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na 

assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando 

lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.” Consoante 

legislação especifica, é licito o lançamento de endosso em branco, 

modalidade que visualiza-se claramente na cártula carreada aos autos, 

fato que torna Requerente parte legitima para propor ação de cobrança em 

face do emissor do título. Neste mesmo sentido destaco os recentes 

entendimentos jurisprudenciais proferidos em casos análogos: 

APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CHEQUES ENDOSSOS EM 

BRANCO LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. A especial circunstância 

de o endossante ser pessoa jurídica não implica em maiores exigências 

em aperfeiçoar-se os endossos em branco além daquilo que prevê o § 1º, 

do art. 19, da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque). Basta a assinatura do 

endossante para se atribuir validade aos endossos em branco e 

garantir-se a legitimidade do endossatário (portador) de exigir o 

cumprimento das obrigações constantes nos títulos de crédito. Precedente 

deste Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00020280320128260007 SP 0002028-03.2012.8.26.0007, 

Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 19/03/2014, 38ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2014, destacamos) AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE ATIVA. I - O 

ENDOSSO EM BRANCO - ASSINATURA DO ENDOSSANTE NO VERSO DO 

CHEQUE, SEM A DESIGNAÇÃO DO ENDOSSATÁRIO - PERMITE A 

CIRCULAÇÃO DO CHEQUE COMO TÍTULO AO PORTADOR. ART. 19, § 1º, 

DA LEI 7.357/85. II - O AUTOR, PORTADOR DO TÍTULO POR MEIO DE 

ENDOSSO EM BRANCO, É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO 

ATIVO DA MONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI 7.357/85. III - 

APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-DF - APC: 20090710181019 DF 

0002005-90.2009.8.07.0007, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 19/02/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 06/03/2014 . Pág.: 232, destacamos) Com efeito, tenho que não 

merece prosperar a PRELIMINAR agitada, sendo o Autor parte legitima 

para figurar no pólo ativo da presente demanda. DO MÉRITO No mérito, 

melhor sorte não assiste ao contestante, eis que não vislumbro nos autos 

qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor. Pelo 

contrário, as cártulas comprovam fato constitutivo do direito do autor, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao 

recebimento de aludido crédito. O requerido por sua vez limita-se a aduzir 

que a presente demanda não merece prosperar, alegando a omissão 

quanto a causa debendi, bem como que não realizou negócio jurídico com 

o demandante. Nessa seara, tenho que as alegações da parte Requerida 

não merecem prosperar, seja porque não apresenta nenhum fato 

modificativo ou extintivo do direito do autor, ignorando a disposição do 

artigo 373, inciso II, do CPC, seja porque os fatos narrados por si só não 

excluem a responsabilidade do requerido pelo adimplemento do débito. 

Senão vejamos. Sabe-se que o cheque é titulo de crédito, previsto na Lei 

7.357/85, que, por sua natureza, possui as seguintes características: 

literalidade, a obrigação encontra limites de acordo com o que está escrito 

no título; cartularidade, quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá 

exigir o cumprimento do direito nela documentada; autonomia, que confere 

circulação ao título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o 

originou, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados 

anteriores; e abstração, onde os problemas da relação fundamental não 

podem afetar terceiros de boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que 

envolvam títulos de crédito possuem ritos próprios, que devem ser 

observados tanto pelo  devedor ,  quanto pe lo  credor 

(20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 

27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de acordo com o art. 906 do 

Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode o demandado opor ao 

portador do cheque as exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, salvo se o adquirente do título tiver agido de má-fé; no entanto, 

esta não restou comprovada nos presentes autos. Outrossim, em face da 

citada autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a 

declinação da causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua 

cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que considera desnecessária a indicação da relação jurídica 

originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta 

após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse sentido: 

REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse viés, tenho que 

não há necessidade quanto a indicação da causa debendi, bem como, que 

tendo o título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não 

merecendo prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o 

requerente, pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, 

como exposto acima, o título goza de autonomia e independência em 

relação ao negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera 

qualquer exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. 

Nesse sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 

abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como devido pela requerida o valor fundado nas cártulas de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais). À vista de tais fatos, a procedência do pedido é 

medida imperiosa. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, 
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para condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais), corrigidos monetariamente a partir do vencimento da 

dívida e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação da ação 

(artigo 406 do C.C.). Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010825-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (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. Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, em que o autor objetiva o recebimento 

do débito representado pelas cártulas de cheque inclusos nos autos. 

Abstrai-se dos títulos que um destes fora emitido pelo Requerido, em favor 

de terceiro, sendo supostamente endossado ao Requerente após 

circulação na praça. A parte Reclamada por sua vez, aponta 

ILEGITIMIDADE ATIVA, em razão de encontrar-se nominal a terceiro 

estranho aos autos e no mérito, sustenta que não manteve qualquer 

relação jurídica com o mesmo, sendo este parte ilegítima para cobrança 

dos títulos. DA PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL Tenho que não assiste 

razão ao Requerido tal preliminar pela falta de comprovante de residência 

tendo em vista que as cártulas de cheque foram emitidas nesta praça e, 

ainda, observa-se que a parte Ré reside em Sinop sendo competente, 

portanto, esta comarca. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA 

Compulsando os autos, verifico que os títulos foram assinados no verso, 

restando preenchido o requisito de endosso “em branco” para sua 

circulação, explico: O endosso “em branco” consiste na assinatura do 

endossante no verso da cártula, isto sem a indicação do endossatário, 

permitindo a circulação do cheque como título ao portador. Consoante 

dispõe o artigo 19, § 1º, da Lei do Cheque, Lei n.º 7.357/85, in verbis: “Art 

. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento 

e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. § 

1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na 

assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando 

lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.” Consoante 

legislação especifica, é licito o lançamento de endosso em branco, 

modalidade que visualiza-se claramente na cártula carreada aos autos, 

fato que torna Requerente parte legitima para propor ação de cobrança em 

face do emissor do título. Neste mesmo sentido destaco os recentes 

entendimentos jurisprudenciais proferidos em casos análogos: 

APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CHEQUES ENDOSSOS EM 

BRANCO LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. A especial circunstância 

de o endossante ser pessoa jurídica não implica em maiores exigências 

em aperfeiçoar-se os endossos em branco além daquilo que prevê o § 1º, 

do art. 19, da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque). Basta a assinatura do 

endossante para se atribuir validade aos endossos em branco e 

garantir-se a legitimidade do endossatário (portador) de exigir o 

cumprimento das obrigações constantes nos títulos de crédito. Precedente 

deste Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00020280320128260007 SP 0002028-03.2012.8.26.0007, 

Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 19/03/2014, 38ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2014, destacamos) AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE ATIVA. I - O 

ENDOSSO EM BRANCO - ASSINATURA DO ENDOSSANTE NO VERSO DO 

CHEQUE, SEM A DESIGNAÇÃO DO ENDOSSATÁRIO - PERMITE A 

CIRCULAÇÃO DO CHEQUE COMO TÍTULO AO PORTADOR. ART. 19, § 1º, 

DA LEI 7.357/85. II - O AUTOR, PORTADOR DO TÍTULO POR MEIO DE 

ENDOSSO EM BRANCO, É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO 

ATIVO DA MONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI 7.357/85. III - 

APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-DF - APC: 20090710181019 DF 

0002005-90.2009.8.07.0007, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 19/02/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 06/03/2014 . Pág.: 232, destacamos) Com efeito, tenho que não 

merece prosperar a PRELIMINAR agitada, sendo o Autor parte legitima 

para figurar no pólo ativo da presente demanda. DO MÉRITO No mérito, 

melhor sorte não assiste ao contestante, eis que não vislumbro nos autos 

qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor. Pelo 

contrário, as cártulas comprovam fato constitutivo do direito do autor, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao 

recebimento de aludido crédito. O requerido por sua vez limita-se a aduzir 

que a presente demanda não merece prosperar, alegando a omissão 

quanto a causa debendi, bem como que não realizou negócio jurídico com 

o demandante. Nessa seara, tenho que as alegações da parte Requerida 

não merecem prosperar, seja porque não apresenta nenhum fato 

modificativo ou extintivo do direito do autor, ignorando a disposição do 

artigo 373, inciso II, do CPC, seja porque os fatos narrados por si só não 

excluem a responsabilidade do requerido pelo adimplemento do débito. 

Senão vejamos. Sabe-se que o cheque é titulo de crédito, previsto na Lei 

7.357/85, que, por sua natureza, possui as seguintes características: 

literalidade, a obrigação encontra limites de acordo com o que está escrito 

no título; cartularidade, quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá 

exigir o cumprimento do direito nela documentada; autonomia, que confere 

circulação ao título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o 

originou, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados 

anteriores; e abstração, onde os problemas da relação fundamental não 

podem afetar terceiros de boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que 

envolvam títulos de crédito possuem ritos próprios, que devem ser 

observados tanto pelo  devedor ,  quanto pe lo  credor 

(20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 

27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de acordo com o art. 906 do 

Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode o demandado opor ao 

portador do cheque as exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, salvo se o adquirente do título tiver agido de má-fé; no entanto, 

esta não restou comprovada nos presentes autos. Outrossim, em face da 

citada autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a 

declinação da causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua 

cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que considera desnecessária a indicação da relação jurídica 

originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta 

após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse sentido: 

REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse viés, tenho que 

não há necessidade quanto a indicação da causa debendi, bem como, que 

tendo o título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não 

merecendo prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o 

requerente, pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, 

como exposto acima, o título goza de autonomia e independência em 

relação ao negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera 

qualquer exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. 

Nesse sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 
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obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 

abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como devido pela requerida o valor fundado nas cártulas de R$ 20.870,00 

(vinte mil, oitocentos e setenta reais). À vista de tais fatos, a procedência 

do pedido é medida imperiosa. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

petição inicial, para condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante 

R$ 20.870,00 (vinte mil, oitocentos e setenta reais), corrigidos 

monetariamente a partir do vencimento da dívida e acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, desde a citação da ação (artigo 406 do C.C.). Deixo 

de condenar a reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001225-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA ALFARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001225-20.2017.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CARLA FERNANDA ALFARO Parte Ré: REQUERIDO: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Rejeito a preliminar de 

ausência de interesse processual, eis que os fundamentos suscitados 

pela ré ao suscitar a matéria guardam relação com o mérito da demanda. 

Ainda, rejeito a preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, 

primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, 

devendo a reclamada afastar a presunção da referida declaração 

demonstrando que a parte goza da possibilidade de arcar com as custas 

judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há 

condenação em custas, taxas e honorários advocatícios, conforme 

comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Primeiramente, registro que a 

inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que os documentos 

juntados no presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre 

a causa. O presente feito trata de pedido de rescisão contratual, narrando 

a autora que desde a data de 29/11/2016 notificou extrajudicialmente a ré, 

porém, não obteve êxito no desfazimento do negócio, assim, pleiteia a de 

restituição do valor pago de R$ 27.936,16, com o abatimento de 10% no 

valor da indenização cabível à ré. Sabe-se que nas práticas comerciais e 

nos contratos, deve haver a harmonia das relações de consumo, que 

também é um princípio básico, onde sempre deve ser buscado o Equilíbrio 

Contratual e os Fins Sociais dos Contratos, como bem demonstram as 

disposições do art. 39, incisos V, X e art. 51, incisos IV, XV, XXIII, e 

parágrafo 1º, incisos I, II e III. Verifica-se que a rescisão do contrato se 

deu por vontade exclusiva da consumidora. No que tange à retenção de 

valores (multa contratual), que responde a um justo ressarcimento pelo 

custo administrativo que fora suportado pela parte ré, sabe-se que é 

devida, sobretudo nas hipóteses em que o desfazimento do negócio se 

deu ainda no início, permitindo-se a revenda do bem, sem dificuldades. 

Ademais, quanto à limitação da cláusula penal de retenção dos valores 

pagos pelo demandante, a jurisprudência do STJ entende ser lícito ao 

promitente vendedor reter entre 10% e 25%. Relaciono, nesse sentido, 

precedentes do STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO 

AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. 

SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. 

INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A 

CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, 

OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 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. A reforma do 

acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto 

fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui 

interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e 

venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a 

retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. 

Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a 

reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual 

correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. 

Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá 

reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de 

sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior 

Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta 

violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de 

prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (REsp 1364510/SP, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, 

DJe 14/12/2015); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 

DESFAZIMENTO. 1. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273 DO CPC/1973. 

REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 

2. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. CDC. SÚMULA 543/STJ. 

3. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 7 

E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual concluiu, com 

base nos elementos de prova dos autos, pela possibilidade de concessão 

da antecipação da tutela requerida, ante a presença de demonstração do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, rever tal entendimento 

demanda reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice das 

Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no 

sentido da possibilidade da devolução de todas as parcelas pagas, desde 

que a vendedora seja responsável pela rescisão do contrato. Esse 

entendimento foi consolidado na Súmula 543 do STJ. 3. O percentual de 

retenção estabelecido pelo acórdão recorrido em 20% dos valores pagos, 

não destoa da atual jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução 

do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, 

entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos, 

sendo que a fixação desse percentual foi analisada de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, não sendo viável a sua revisão nesta 

instância extraordinária, sob pena de afronta à Súmula 7/STJ. 4. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 952.241/SP, Rel. Ministro MARCO 
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AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 

29/11/2016); Logo, entendo que a aplicação de multa ou de cobranças 

adicionais para a rescisão do contrato em valor superior a 10% do valor 

pago se apresenta desproporcional. Assim, nesses casos, a pena por 

rescisão unilateral do comprador em contrato de compra e venda de 

imóvel, não pode superar 10% do montante pago, sob pena de se 

caracterizar ofensa ao princípio do equilíbrio pactual, que deve vigorar nos 

contratos consumeristas, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Diante do 

exposto, ratifico a tutela de urgência anteriormente deferida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DETERMINAR a rescisão do contrato 

objeto da ação desde a data de 29/11/2016; e, b) CONDENAR a ré na 

obrigação de restituir a quantia R$ 27.936,16 (vinte e sete mil e 

novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), devendo ser 

abatida desta quantia 10% a título de multa pela rescisão, sendo devida a 

correção monetária pelo INPC a partir do distrato e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação sobre o valor remanescente. Por consequência, 

julgo extinto o processo com julgamento do mérito com fulcro no artigo 

487, I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios nessa fase 

processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Concedo os benefícios da 

justiça gratuita à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

SINOP, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA VIDA ATIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL - SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que a demanda não pode tramitar 

junto ao JEC. Há de incompetência absoluta do Juizado Especial para 

apreciar questão considerando que a empresa autora ingressou com ação 

que visa a discussão de negócio jurídico celebrado entre as partes na 

ordem de R$178.619,45 (cento e setenta e oito mil e seiscentos e 

dezenove reais e quarenta cinco centavos), ou seja, busca o autor o 

reconhecimento de descumprimento contratual pactuado em valor que 

supera 40 salários mínimos, restando incompetente a tramitação do feito 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. O artigo 292, inciso II, do CPC é 

claro ao dispor que o valor da causa será: II - na ação que tiver por objeto 

a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato (...); Assim, deve-se 

considerar como valor da causa além da pretensão à reparação moral, o 

montante do contrato firmado pelas parte no valor de R$178.619,45 (cento 

e setenta e oito mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta cinco 

centavos), logo, esta demanda é incompatível com o rito especial pois 

diverge do artigo 3º. da Lei 9.099, segundo o qual é inadmissível o 

prosseguimento em Juizado Especial de processo que tenha valor da 

causa superior a 40 salários mínimos. Registre-se que é permitida a 

extinção do processo sem julgamento do mérito neste caso, ainda que 

sem nenhuma manifestação do réu neste sentido. Inviável, portanto, a 

tramitação deste feito junto ao JEC. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo no artigo 

51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011373-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DE OLIVEIRA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, o Reclamante ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. Trata-se de ação ajuizada em razão da relação de 

consumo havida entre a Promovente MARCELA DE OLIVEIRA PRADO e a 

Promovida EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP (RIO 

MÓVEIS). Aduz a Promovente que em 14/11/2013, adquiriu um 

refrigerador, pagando pelo produto a quantia de R$ 1.898,00. Que no mês 

de agosto de 2014 o produto apresentou vício de qualidade, quando o 

deixou aos cuidados desta Promovida. Contudo, após o prazo para 

devolução do produto, o mesmo não foi restituído. Estando sem o produto 

até a presente data. Pugna então, indenização por danos materiais e 

morais. Na defesa apresentada pela Reclamada, sustenta a 

inaplicabilidade do CDC e no mérito que direito não assiste à parte autora, 

uma vez que não houve a entrega do referido refrigerador para conserto. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. Inobstante, tal benesse conferida por Lei 

não isenta o Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito, cabendo a este, portanto, produzir o mínimo de prova necessária 

para que se vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e 

a possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem. Ressalto que o objetivo da 

inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da 

defesa do direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer 

mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias processuais 

do fornecedor-Réu. "In casu", caberia ao demandante comprovar que 

entregou o refrigerador para a Requerida ou ao menos que a procurou na 

época dos fatos em razão do vício no produto. Das alegações da Autora e 

dos documentos carreados, não há qualquer prova que houve a efetiva 

entrega do produto para conserto. Ônus este que cabe ao Requerente de 

modo que é plausível que se tenha o mínimo de cautela ao entregar um 

bem à terceiro. Logo, não há que se falar em indenização por danos 

materiais, muito menos em supostos danos morais a serem indenizados, 

uma vez que não restou comprovado fato constitutivo de direito do autor. 

"Ex Positis", JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial e 

por consectário jurídico lógico, DECLARO O PROCESSO EXTINTO, COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. P.I.C. 

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: 8011060-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ARTUR DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011060-44.2016.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAQUIM ARTUR DE ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 
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9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de 

ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais em razão da 

recusa da ré em cobrir cirurgia necessitada pelo autor. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a legítima negativa de cobertura de procedimento médico, 

incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição 

do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à requerida apresentar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, 

II, CPC), o que não foi feito. De início, saliente-se que a rescisão do 

contrato entabulado entre as partes por iniciativa do autor em 04.11.2015 

e propositura da ação em 17.03.2016 não atinge a legitimidade ou o objeto 

da ação, eis que houve a comprovação da negativa da cirurgia para retirar 

pedra de vesícula ocorrida em 25.09.2015, logo, o evento danoso 

suscitado pelo promovente ocorreu na vigência do pacto contratual, não 

havendo o que se falar ausência de titularidade do direito do autor pois era 

beneficiário do plano à época dos fatos. O autor narra que deveria ter sido 

submetido à colecistectomia (retirada da vesícula biliar), por 

videolaparoscopia, contudo a operadora do plano de saúde negou-lhe 

cobertura para esse procedimento, por falta de previsão contratual. Com 

efeito, consigno que o caso em testilha será apreciado à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de 

consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º, do CDC. Sendo assim, é 

inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, 

em vista de que se trata de típico contrato de adesão, sendo manifesta a 

fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora 

bilateral, acarretou em margem mínima de discutibilidade por parte da 

aderente e, nessa condição, inferiorizada contratualmente. Logo, possível 

é a adequação dos contratos de seguro aos ditames legais, de modo a 

viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade pleno iure das 

cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (artigo 6º, inciso V, c/c artigo 

51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor). A questão, de outro 

lado, resta pacificada e cristalizada no enunciado sumular nº 469, ipsis 

litteris: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde". Acrescente-se, ainda, ser um direito básico da parte 

consumidora a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços 

disponibilizados no mercado pelos fornecedores, na forma que preceitua o 

artigo 6º, inciso III, do Estatuto Consumerista. Ora, consabido que as 

restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem 

para dúvidas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo 

da consumidora/contratante, mormente em se tratando do contrato que 

objetiva a prestação de serviços ligado à saúde das pessoas. Nesse 

diapasão, é o entendimento do egrégio STJ e da jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

283/STF. (...) PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 

DO CPC. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. CLÁUSULA 

EXPRESSA. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CHEQUE-CAUÇÃO. DANO 

MORAL. INEXISTÊNCIA. (...) - Em sendo expressa e de entendimento 

imediato, não é abusiva a cláusula que limita a cobertura contratual. - A 

exigência de cheque-caução para o pagamento de despesas hospitalares 

não gera, por si só, danos morais. (REsp 853.850/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/02/2008, DJe 05/03/2008) PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. PLANO DE 

SAÚDE. COBERTURA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Falta 

prequestionamento quando o dispositivo legal supostamente violado não 

foi discutido na formação do acórdão recorrido. - Para demonstrar 

divergência jurisprudencial é necessário confronto analítico e semelhança 

entre os casos. Não bastam simples transcrições de ementas e trechos. - 

A limitação de cobertura do plano de saúde é possível desde que 

atendidos os pressupostos legais e haja previsão clara, precisa e 

destacada no contrato. (AgRg nos EDcl no Ag 784.310/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 225) APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO 

DE SAÚDE. CIRURGIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. NEFRECTOMIA 

PARCIAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. (...) Aliás, sobre o tema, o 

STJ editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3. Não há 

qualquer referência expressa no contrato entabulado entre as partes de 

exclusão de cobertura de realização de procedimento cirúrgico por 

videolaparoscopia, serviço que originou a presente demanda. 4.Restrições 

de direito devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, o que não 

ocorreu no caso em tela, em afronta ao dever de informar consagrado na 

legislação consumerista. Ressalte-se que a vedação de cobertura não 

consta taxativamente no contrato, e cláusulas restritivas de direito não 

dão margem a interpretações extensivas. 5.A omissão no contrato quanto 

à exclusão de cobertura deve ser interpretada de forma favorável ao 

consumidor. Inteligência do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 

Negaram provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70048874945, Quinta 

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

Canto, Julgado em 25/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. 

ECOGRAFIA TRANSRETAL DE PRÓSTATA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE 

COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. SENTENÇA 

MANTIDA. Aplica-se o CDC, por se tratar de relação de consumo. Em não 

havendo qualquer referência expressa no contrato entabulado entre as 

partes, acerca da exclusão de cobertura de realização do procedimento 

que o autor necessita realizar, a negativa da operadora se mostra 

abusiva. As cláusulas restritivas devem estar expressas, legíveis e claras 

no contrato, sob pena de, em não o fazendo, infringir o art. 47 do CDC. A 

vedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, não podendo 

tais cláusulas ser interpretadas de maneira extensiva. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70049268527, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado 

em 27/06/2012) APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. 

LEGITIMIDADE ATIVA DA BENEFICIÁRIA. ECOGRAFIA OBSTÉTRICA 

MORFOLÓGICA. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 

9.656/98. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFERTA DO CONTRATO ADAPTADO. 

RENOVAÇÃO SUCESSIVA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR 

COBERTURA AO PROCEDIMENTO POSTULADO. AUSÊNCIA DE 

EXCLUSÃO EXPRESSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO 

DIANTE DO DECAIMENTO DA PARTE AUTORA COM RELAÇÃO A UM DOS 

PEDIDOS - DANO MORAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70029138252, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro 

da Fontoura, Julgado em 12/05/2011) Dessa feita, as cláusulas contratuais 

devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos 

termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Na situação em 

evidência, a administradora do plano de saúde baseia sua negativa de 

cobertura, da cirurgia para retirada da vesícula biliar (colecistectomia por 

videolaparoscopia), na alegação de que o procedimento requerido pela 

autora não estava previsto contratualmente, bem como que o contrato foi 

firmado antes da Lei nº 9.656/98. No entanto, em que pese o contrato de 

plano de saúde em questão tenha sido celebrado em data anterior ao 

advento da Lei nº 9.656/98, com o que, de regra, seria inaplicável a 

referida legislação, não há nos autos comprovação idônea de que a 

segurada tenha sido comunicada da possibilidade de migração ao plano 

adaptado às novas regras ou a sua recusa, ônus que incumbia à 

demandada, a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC. Além disso, 

trata-se de avença de trato sucessivo, a qual se renova periodicamente, 

fazendo com que cada renovação corresponda a uma nova contratação, 

razão pela qual se mostra possível a aplicação da novel legislação. Nesse 

particular, oportuna se faz a colação, à guisa de exemplo, de precedentes 

deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÕES CIVEIS. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE 

MATERIAIS - PRÓTESES E ÓRTESES - LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO. 

CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. COBERTURA DEVIDA EM 

RAZÃO DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DO CONTRATO 

ENTRE AS PARTES, BEM COMO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, 

PELA DEMANDADA, DO OFERECIMENTO E CORRESPONDENTE NEGATIVA 

DE MIGRAÇÃO DA DEMANDANTE AO PLANO ADAPTADO À NOVEL 

LEGISLAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 

O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, 

DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE 

SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADORA DA PRETENSÃO 
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INDENIZATÓRIA. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70041219809, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 28/06/2012) (grifei) 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CASSI - CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ADESÃO AO 

PAQ - SAÚDE DA FAMÍLIA. ADMISSÃO COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO 

DE ASSOCIADOS. ART. 30 DA LEI N. 9656/98. Não foi oportunizada a 

parte autora a opção de manter-se no Plano de Associados pelo prazo de 

até 24 meses, nos moldes da Lei n. 9.656/1998 e da Resolução CONSU n. 

20 da ANS ou migrar para o Plano Saúde Família. Ou seja, não houve a 

prévia comunicação da demandada de tal possibilidade, não se 

desincumbindo assim, do ônus que lhe cabia. A lei 9656/1998, prevê a 

possibilidade da autora de continuar usufruindo o plano contratado 

enquanto estava na ativa, até porque a autora justamente no intuito de 

usufruir de tal benesse aderiu ao PAQ, que lhe possibilitaria a 

aposentadoria pela PREVI, órgão de previdência privada aos funcionários 

do Banco do Brasil. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação 

Cível Nº 70038246708, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 24/11/2011) (grifei) 

Ressalto, nesse contexto, que a autora demonstrou cabalmente a 

necessidade do seu pedido, mediante o atestado acostado no id. 2244061. 

Dessa feita, o pedido de condenação em obrigação de fazer é procedente 

para que a ré forneça cobertura integral do procedimento cirúrgico 

reclamado pela parte autora, notadamente porque configurou-se 

injustificada a recusa de cobertura com base no fato de que o 

procedimento requerido pela autora não estava previsto contratualmente, 

bem como que o contrato foi firmado antes da Lei nº 9.656/98. No entanto, 

não obstante as circunstâncias de dissabores experimentadas pela parte 

promovente, a situação em evidência não revela, por si só, lesão a algum 

dos atributos de sua personalidade apta a caracterizar dano moral, já que 

operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, 

por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, baseada em 

cláusula, segundo sua interpretação contratual. Logo, a situação dos 

autos configura somente o inadimplemento contratual – que não acarreta 

dano moral automático, de forma que rejeito o pedido de indenização por 

danos morais. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a requerida em obrigação de fazer para 

que AUTORIZE a realização do procedimento cirúrgico para retirada de 

pedra na vesícula (colecistectomia sem colangiografia), utilizando para 

melhores resultados o método da videolaparoscopia, no prazo de 15 dias, 

sob pena de multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do artigo 536, § 1º, do CPC. Por consequência, julgo extinto o 

processo com julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011663-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON VENITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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: 

1011663-08.2017.8.11.0015. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDISON VENITE Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

acostado nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato 

que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não 

transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado 

entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com 

arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e 

artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Proceda-se com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se. SINOP, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 260626 Nr: 4089-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos em correição.

Embora tenha sido designada audiência para 16.4.2018 (f. 122), quando a 

ação penal tramitava pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, os autos vieram 

conclusos somente em 18.4.2016, restando, portanto, prejudicada a 

realização do ato processual.

Diante disso, redesigno audiência para oitiva da testemunha Kelbia 

Marques França Maciel e interrogatório da acusada para 25.4.2018 

(quarta-feira), às 13:30 horas.

Intime-se a testemunha, por mandado, e as partes nos termos do artigo 

370, §§ 1º e 4º, do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 299488 Nr: 8100-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZE ALVES FONSECA, MIKAELLY 

BATISTA BEZERRA, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ORTIZ DE 

SOUZA, ALEX CRISPIM COSTA, LUCAS VALARDÃO DOS SANTOS, 

GUILHERME FERREIRA DA SILVA, ANDERSON CRISPIM COSTA, JOICE 

MARTINS DE OLIVEIRA, RICARDO AREVALO SANABRIA, VITOR BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE MOREIRA RODRIGUES 

SCHMIDT - OAB:16314, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:MT - 

8083/O, VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - OAB:17597/O

 Vistos em correição.

Em observância ao artigo 289-A, do CPP, promova-se o cadastramento 

das prisões junto ao Sistema "Apolo" e BNMP/CNJ.

 Segundo consta dos autos, todos os 11 (onze) réus interpuseram 

recurso de apelação (fls. 976/977 e 986 e 995), com exceção de Joice 

Martins de Oliveira, que foi absolvida.

Por ora, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 16.3.2018 (fls. 

1.008/1.010), concedendo vista dos autos à Defensoria Pública e, após, 

ao apelado para apresentar razões, no prazo legal (CPP, art. 600).

Após, expeçam-se as guias de execuções penais provisórias e 

remetam-se os autos ao e. TJMT para análise dos recursos interpostos.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 310562 Nr: 14979-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI DIEGO MESQUITA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOSVSKI 

ALVES - OAB:OAB-MT 21114

 Pois bem. Em consulta ao banco de dados do ‘Infoseg’ e Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, não consta a existência de outras ações penais 

contra o acusado e, ao contrário, constata-se que houve uma inversão 

procedimental na aplicação da lei penal, ou seja, na Lei de drogas, onde o 

interrogatório precede a inquirição de testemunhas.Nessa situação, em 

observância ao artigo 5º, LV e 54 e 55 da CRFB/88 c.c. 321 do CPP, cabe 

conceder liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares ao 

réu Toni Diego Mesquita de Oliveira, fundamento pelo qual concedo-lhe o 

direito de responder à presente ação penal em liberdade, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:I. 

Comparecer mensalmente em juízo, entre os dias 01 e 10 de cada mês, 

para informar o endereço residencial e comprovar sua atividade laboral 

(trabalho);II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não 

ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de 

jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas;III. Não ausentar-se da Comarca de Sinop 

sem prévia autorização deste juízo;IV. Não praticar novos crimes;V. 

Recolhimento domiciliar no período noturno, no período compreendido entre 

as 22:00 e 6:00.Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia Judiciária 

Civil de Sinop/MT e ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e 

fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu.Expeça-se alvará de 

soltura e liberte-se Toni Diego Mesquita de Oliveira, qualificado nos autos, 

se por outro motivo ou decisão não deva permanecer preso.Não obstante, 

defiro o pedido de vista ao Ministério Público para posterior continuidade 

da instrução processual.Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 312260 Nr: 15924-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LOPEZ GONÇALVES DE 

SOUZA, LEANDRO DO ROSARIO KREUSCH, JEAN ERLICH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 Decido.Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, indefiro 

os pedidos de revogação da prisão preventiva ou relaxamento de prisão 

formulados pelos réus Wellington Lopes Gonçalves de Souza, Leandro do 

Rosário Kreusch e Jean Erlich da Silva, mantendo a segregação 

cautelar.No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 

04.4.2018 (f. 123), promovendo-se os atos necessários à realização a 

audiência de instrução e julgamento.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 312918 Nr: 16345-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MANOEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:

 Por todo o exposto, julgo procedente a acusação, de acordo com os fatos 

narrados na denúncia (fls. 04/05), para:CONDENAR VITOR MANOEL DE 

LIMA (...) por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 33, 

caput, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 

(cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pena 

pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa (...).O sentenciado poderá 

aguardar o trânsito em julgado em liberdade, diante do regime fixado para 

o cumprimento inicial da pena (semiaberto) ....Destrua-se a substância 

entorpecente, procedendo-se nos termos do artigo 72, da Lei n. 

11.343/2006, oficiando-se à autoridade policial para tanto.Decreto o 

perdimento do valor apreendido (fl. 38), devendo a Sra. Gestora proceder 

nos termos do artigo 63, da Lei. 11.343/06, pois provado nos autos ser 

proveniente da traficância.Restituam-se ao sentenciado os bens 

apreendidos à fl. 50, haja vista não haver comprovação da origem ilícita, 

devendo ser juntado recibo nos autos, com as cautelas legais. 

Transcorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, determino sejam os 

bens doados pela Diretoria do Foro para instituição sem fins lucrativos, se 

úteis ou, acaso inutilizáveis, destruídos.Nos termos do artigo 1.443, da 

CNGC/MT, comunique-se a Direção da Unidade Prisional que custodia o 

sentenciado.Expeça-se alvará de soltura, colocando-se em liberdade o 

sentenciado, se não estiver segregado por outro motivo. (...).Notifique-se 

o Ministério Público.Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 

da CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 313919 Nr: 16937-67.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA, ROSIVALDO 

ANDRADE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 com fundamento no artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal e art. 282, I e 

II, CPP, defiro, em parte, o pedido formulado pela ré Luciana de Oliveira em 

15.3.2018 (fls. 148/149), concedendo-lhe liberdade provisória, mediante o 

cumprimento rigoroso das seguintes medidas cautelares, sob pena de 

decretação de sua prisão preventiva:I. Comparecer bimestralmente em 

juízo, entre os dias 01 e 10 de cada mês, para informar o endereço 

residencial e comprovar sua atividade laboral (trabalho);II. Não frequentar 

lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, 

ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, 

prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de 

bebidas alcoólicas;III. Não ausentar-se da Comarca de Sinop/MT sem 

prévia autorização do Juízo;IV. Não praticar novos crimes.Expeça-se 

alvará de soltura, colocando em liberdade a acusada Luciana de Oliveira, 

se por outro motivo ou decisão não deva permanecer presa, deprecando 

o cumprimento do alvará de soltura ao Juízo da Comarca de Colíder/MT, 

devendo a deprecata ter, também, por objeto, advertir a ré acerca das 

condições acima fixadas e das consequências em caso de 

descumprimento de alguma delas, mediante termo nos 

autos.Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de 

Sinop/MT, ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e 

fiscalização das medidas cautelares impostas à acusada.Em 

prosseguimento, considerando que o laudo definitivo de substância 

entorpecente é imprescindível à instrução processual, bem como 

cuidando-se de processo com réu preso, determino a intimação pessoal 

do responsável pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense – 

POLITEC/MT, Paulo Sérgio Vasconcelos de Oliveira, para, em 05 (cinco) 

dias, disponibilizar o laudo definitivo das substâncias apreendidas, sob 

pena de responsabilização criminal (art. 330 do CP).Concomitantemente, 

dê-se vista dos autos à Defensoria Pública, para, no prazo legal, 

apresentar as alegações finais do réu Rosivaldo Andrade 

Costa.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 314996 Nr: 17639-13.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS, GADPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118/O, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Promova-se o cadastramento da prisão junto ao Sistema "Apolo" e 

BNMP/CNJ (CPP, art. 289-A).

Não obstante o recebimento da denúncia em 15.02.2018 (f. 68), 

cuidando-se de crime previsto na Lei nº 11.343/2006, cabe observar o 

disposto no artigo 55 da referida norma, segundo o qual "oferecida a 

denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias".

Todavia, considerando que já foram apresentadas respostas à acusação 

(fls. 75/81 e 110), não havendo qualquer arguição de nulidade ou 

comprovação de prejuízo à defesa, em observância ao artigo 56 da Lei nº 

11.343/2006, designo audiência de instrução e julgamento para 15.5.2018 

(quinta-feira), às 16:30 horas.

Em observância ao artigo 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, determino à 
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autoridade policial responsável pela apreensão, em 15 (quinze) dias, 

destruir as drogas apreendidas, guardando apenas amostra necessária à 

realização do laudo definitivo, caso ainda não tenha sido elaborado.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 15.02.2018 (f. 68) e 

requisitem-se os laudos definitivos da substância entorpecente 

apreendida.

Intimem-se as partes e testemunhas e requisite-se o réu, observando-se o 

disposto nos artigos 221, § 2° e 370, §4° do CPP c.c. 1.388, da 

CNGCGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 315674 Nr: 18110-29.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA, CARLOS GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:MT/16948, João Carneiro Barros Neto - 

OAB:15216/MT

 Consta dos autos que em 24.11.2017 (f. 42/43) a autoridade policial que 

presidiu o IP, representou, dentre outras diligências, pela “alienação 

antecipada dos veículos VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, 2008/2009, placa NJH 

8259, E VW/GOL TL MB S 2014/2015, placa PVF 1746, atualmente 

depositados na Delegacia de Polícia Federal de Sinop/MT, visto haver 

excessiva dificuldade na manutenção e conservação do bem apreendido;” 

[sic].Obstante à natureza e relevância desse pedido, em 21.12.2017 (fls. 

83/84) a autoridade policial determinou a “restituição do veículo PVF1746” 

ao advogado João Carneiro Barros Neto, OAB/MT 15216, então 

procurador da locadora de veículos Taimã Rent a car ltda-ME., e, também, 

advogado do acusado Carlos Gomes da Silva (procuração ad judicia f. 

150).Sem embargo da abrangência da responsabilidade pela custódia dos 

veículos apreendidos, é cediço que o veículo, singelamente, “restituído” 

pela autoridade policial foi apreendido por estar sendo utilizado no 

transporte de aproximadamente 14,5 Kg de cocaína.Nessa situação, à luz 

do artigo 60 da lei 11343/2006, cabe observar se, verdadeira e 

comprovadamente, a empresa locadora de veículos, ora representada nos 

autos pelo mesmo advogado do réu, tinha ou não ciência e consciência da 

utilização do veículo alugado para a prática dos crimes previstos no artigo 

33 da lei de drogas.Por ora, determino requisitar à autoridade policial 

apresentar em 05 (cinco) dias cópia do pedido de restituição formulado 

pela empresa Locadora de Veículos Taimã Rent a car ltda-ME., que gerou 

o auto de restituição lavrado em 19.12.2017 (f. 84).Concomitante, em 

regular tramitação, à luz do artigo 50, § 2º, da lei 11.343/2006, determino à 

escrivã certificar se a autoridade policial já apresentou o laudo definitivo, 

conforme requisitado em 21.4.2018 (f. 173).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316278 Nr: 404-96.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VINICIUS TIBÉRIO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos em correição.

Promova-se o cadastramento da prisão junto ao Sistema Apolo e 

BNMP/CNJ (CPP, art. 289-A).

Não obstante o recebimento da denúncia em 25.01.2018 (fls. 46/46v), 

cuidando-se de crime previsto na Lei nº 11.343/2006, cabe observar o 

disposto no artigo 55 da referida norma, segundo o qual "oferecida a 

denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias".

Diante disso, chamo o feito à ordem e derrogo a decisão proferida em 

25.01.2018 (fls. 46/46v), apenas no tocante ao recebimento da denúncia, 

cujo exame será feito após a apresentação da defesa prévia pelo 

acusado, mantendo-a nos seus demais termos.

Diante da informação prestada pelo réu (f. 60), de que não possui 

condições de pagar advogado particular, nomeio defensor público para 

prestar-lhe assistência jurídica integral e gratuita (CRFB/88, art. 5º, 

LXXIV), concedendo-lhe vista dos autos para os fins e pelo prazo previsto 

no artigo 55 da Lei nº 11.343/2006.

Diante da "renúncia" apresentada pelo advogado Névio Pegoraro, OAB/MT 

6904-B, promova-se o seu descadastramento junto ao Sistema "Apolo", 

com relação a esta Ação Penal, excluindo-se o seu nome das futuras 

publicações.

Tendo em vista que o réu responde, em liberdade, à Ação Penal Cód. 

241011, em trâmite por este Juízo, observe-se e cumpra-se o disposto no 

artigo 1.372, II, da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 307626 Nr: 13254-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:18.677

 Vistos em correição.

Embora o réu não tenha sido localizado para citação, segundo consta, 

está preso preventivamente em razão dos fatos apurados na Ação Penal 

Cód. 316303, em trâmite por este Juízo.

Diante disso, determino a sua citação pessoal a ser realizada na 

penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira "Ferrugem" e, 

cuidando-se de réu preso por outro processo, antecipo a audiência de 

instrução para 15.5.2018 (terça-feira), às 14:00 horas.

Intimem-se as partes e testemunhas, observando-se o disposto nos 

artigos 221, § 2º, do CPP, 1.383, § 1º e 1.686, II, da CNGCGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316785 Nr: 778-15.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY APARECIDA ALMEIDA DE MORAES, 

EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Vistos em correição.

Promova-se o cadastramento da prisão junto ao Sistema "Apolo" e 

BNMP/CNJ (CPP, art. 289-A).

Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 11.4.2018 (f. 137), no 

tocante à expedição de carta precatória à comarca de Colíder/MT para 

interrogatório da ré Kelly Aparecida Almeida de Moraes.

Com relação à testemunha Josias de Azevedo Maia Neto, funcionário 

público, observe-se e cumpra-se o disposto nos artigos 980, § 1º e 1.686, 

III, da CNGCGJ/MT.

Requisite-se o réu, observando-se o item 1.388 da CNGCGJ/MT.

Defiro o pedido formulado pelo DPF Gabriel Costa de Jesus em 10.4.2018 

(f. 143), cabendo-lhe observar o disposto no artigo 50, §§ 3º a 5º da Lei 

nº 11.343/2006.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 316785 Nr: 778-15.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY APARECIDA ALMEIDA DE MORAES, 

EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Vistos,

 Inicialmente, homologo a desistência, pelas partes, da testemunha PF 

Raphael Guimarães de Oliveira.

Defiro o requerimento Ministerial da forma como requerida, para substituir 

a testemunha Luanna Vitoria pelo PF Josias de Azevedo Maia Neto.
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Proceda-se ao encaminhamento da Carta Precatória para o interrogatório 

da acusada Kelly.

Requisite-se o acusado, para a audiência que redesigno para o dia 

21/05/2018 às 15h30min.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 320742 Nr: 3566-02.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL BATISTA ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Vistos em correição.

Promova-se o cadastramento da prisão junto ao Sistema Apolo e 

BNMP/CNJ (CPP, art. 289-A) e junte-se cópia do Acordão proferido no HC 

n° 1002709-81.2018.8.11.0000.

Não obstante as razões esposadas pelo réu na "resposta à acusação" 

apresentada em 03.4.2018 (fls. 54/65), estão presentes indícios 

suficientes da materialidade a autoria delitivas, razão pela qual, ratifico a 

decisão proferida em 21.3.2018 (f. 51) que recebeu a denúncia mesmo 

antes da apresentação de defesa prévia, porquanto inexistente 

comprovação de qualquer prejuízo [STJ, AgInt no REsp 1414364/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 20.3.2018, p. 

05.4.2018].

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

10.5.2018 (quinta-feira), às 13:30 horas.

Requisite-se à Politec o laudo definitivo das substâncias entorpecentes 

apreendidas e certifique-se o cumprimento do disposto no artigo 50, § 3º, 

da Lei nº 11.343/2006, conforme determinado em 21.3.2018 (f. 51).

Em observância ao artigo 5º da Lei nº 8.906/94, determino ao advogado 

Marcos Vinícius Borges, OAB/MT 21.927, em 05 (cinco) dias, apresentar 

procuração outorgada pelo réu, promovendo-se o seu respectivo 

cadastramento junto ao Sistema "Apolo", para futuras intimações.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321245 Nr: 3879-60.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Vistos em correição.

Não havendo a arguição de exceções ou preliminares, com fundamento no 

artigo 56 da Lei nº 11.343/2006 recebo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em 22.3.2018 (fls. 46/47), dando o denunciado Gabriel 

dos Santos Marques como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

17.5.2018 (quinta-feira), às 14:00 horas.

Cite-se o réu e intimem-se as partes e testemunhas, observando-se o 

disposto nos artigos 221, §§ 2º e 3º, do CPP c.c. 980, §§ 1º e 4º e 1.686, 

III, da CNGCGJ/MT.

Promova-se a anotação do advogado do réu, para futuras intimações 

(quod vide procuração f. 54) e requisitem-se os laudos periciais 

definitivos.

Cumpra-se a decisão proferida em 03.4.2018 (f. 51), juntando as certidões 

de antecedentes criminais do réu.

Observe-se e cumpra-se, também, os artigos 625, 975 e 1.373, II, da 

CNGCGJ/MT.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 318439 Nr: 1968-13.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DA SILVA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 Vistos em correição.

Promova-se o cadastramento da prisão junto ao Sistema Apolo e 

BNMP/CNJ (CPP, art. 289-A).

Em observância ao artigo 400 do CPP, designo o dia 08.5.2018 

(terça-feira), às 13:30 horas, para inquirição das testemunhas Deise Mara 

Domingues Anastacio e Emerson de Sá Menezes, bem como interrogatório 

do acusado Elcio da Silva de Assis.

Intimem-se as partes e testemunhas e requisite-se o réu, observando-se o 

disposto nos artigos 218, 221, § 2º e 399, § 1º, do CPP e 1.374 c.c. 1.686, 

II, da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322840 Nr: 4851-30.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES, CRISTIAN 

DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 Vistos em correição.

Em cumprimento à ordem deprecada e cuidando-se de processo com réu 

preso, designo audiência para oitiva da testemunha Raul Pereira, a ser 

realizada em 25.4.2018, às 15:00 horas.

Comunique-se o Ministério Público e o advogado de defesa.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322840 Nr: 4851-30.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES, CRISTIAN 

DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do requerido do despacho a seguir transcrito: 

"Vistos em correição. Considerando que não foram realizados pela 

secretaria os atos necessários para a audiência designada para hoje (f. 

79), redesigno-a para 03.5.2018, às 13h:45min. Comunique-se o Ministério 

Público e o advogado de defesa. Cumpra-se e intimem-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 324480 Nr: 5974-63.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APMDR, JADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Vistos em correição.

 Recebi hoje. Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de 

inquirição da testemunha Luan Klepacki, a ser realizada em 15.5.2018 

(terça-feira), às 14:30 horas.

 Intimem-se as partes e comunique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, observando-se o disposto no art. 1.383 da CNGCGJ/MT.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316498 Nr: 565-09.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINE HUTTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora do teor da decisão de fl. 27, a 

seguir transcrita: "Vistos em correição. Reporto-me à decisão proferida 

em 25.01.2018 (f. 22), que determinou a realização de estudo psicossocial 

na residência da indiciada, por meio da equipe de assistentes sociais e 

psicólogos do fórum desta comarca, a fim de que se verifique a situação 

psicossocial em que se encontram os filhos menores de idade da 

indiciada. Pois bem. Considerando que a decisão proferida em 09.02.2018 

(f. 55) nos autos Cód. 315673, em apenso, revogou a prisão preventiva da 

indiciada mediante o cumprimento de medidas cautelares, restando 

evidente a perda superveniente do objeto do presente incidente, determino 

o arquivamento do feito. Translade-se cópia desta decisão para os autos 

do I.P. Cód. 316409, em apenso. Cumpra-se e intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316498 Nr: 565-09.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINE HUTTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Reporto-me à decisão proferida em 25.01.2018 (f. 22), que determinou a 

realização de estudo psicossocial na residência da indiciada, por meio da 

equipe de assistentes sociais e psicólogos do fórum desta comarca, a fim 

de que se verifique a situação psicossocial em que se encontram os filhos 

menores de idade da indiciada.

Pois bem. Considerando que a decisão proferida em 09.02.2018 (f. 55) 

nos autos Cód. 315673, em apenso, revogou a prisão preventiva da 

indiciada mediante o cumprimento de medidas cautelares, restando 

evidente a perda superveniente do objeto do presente incidente, determino 

o arquivamento do feito.

Translade-se cópia desta decisão para os autos do I.P. Cód. 316409, em 

apenso.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 317040 Nr: 973-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDI GOMES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de restituição de bem apreendido, formulado por 

Antonio Valdi Gomes de Alencar em 23.01.2018 (f. 02), arguindo, em 

síntese, ser proprietário de uma motocicleta “Dafra, modelo Riva 150 

cilindradas, ano/mod 2012/2013, cor branca, placa OBK 6497”, apreendida 

em 14.12.2017, conforme narrado no IP nº 412333 (fls. 10/11).

Com vistas, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

restituição do bem apreendido.

É a síntese necessária. Decido.

Nos termos do artigo 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença 

final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto 

interessarem ao processo.

Na hipótese, não há qualquer indício de que a motocicleta cuja restituição 

pretende o requerente possua origem ilícita, isto é, tenha sido adquirida 

com o produto do crime ou tenha sido preparada e utilizada habitualmente 

para a prática de crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, 

não sendo, ainda, imprescindível para o esclarecimento dos fatos 

apurados no processo judicial.

Por outro lado, a propriedade do veículo por terceiro de boa-fé, está 

devidamente comprovada pela cópia de CRLV juntada à f. 08, razão pela 

qual nada há de concreto que justifique a manutenção da apreensão do 

bem.

Diante disso, com fundamento no artigo 120 do CPP, defiro o pedido 

formulado pelo requerente e determino a restituição da motocicleta “Dafra, 

modelo Riva 150 cilindradas, ano/mod 2012/2013, cor branca, placa OBK 

6497”, apreendida em 14.12.2017, mediante termo nos autos, ao seu 

legítimo proprietário (f. 08).

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação Penal Cód. 

316303, em apenso, após, arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 317904 Nr: 1592-27.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEIVES DANIEL GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 26.02.2018 (f. 06).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 308810 Nr: 13920-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DANIEL DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de restituição de coisas apreendidas já julgado em 

06.10.2017 (f. 11).

Por ora, considerando que o interessado já foi devidamente intimado (f. 

16), não havendo providências complementares, arquivem-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 304039 Nr: 10870-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de restituição de coisas apreendidas, julgado 

prejudicado em 17.8.2017 (f. 13).

Por ora, considerando que o requerente já foi intimado, não havendo 

providências complementares, arquivem-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 322719 Nr: 4781-13.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:16.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 322719

Vistos.

Intime-se a requerente, por intermédio de seu advogado, para que no, 

prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos documento atualizado do veículo 

que pretende restituir, sob pena de indeferimento do pedido.

Acaso cumprida a determinação acima pela requerente, dê-se vista ao 

Ministério Público, nos termos do artigo 120, §3º, do CPP.

Após, voltem-me conclusos.

Sem prejuízo das determinações acima, apense-se o presente pedido à 
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Ação Penal Código Apolo 322719.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sinop, 11 de abril de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322482 Nr: 4650-38.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA PATRICIA GONÇALVES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:MT/16948

 Certifico que, nesta data, compareceu nesta secretaria a indiciada Erica 

Patricia Gonçalves Farias, ocasião em que foi cientificada do teor da 

decisão de fls. 43/43v, da qual recebeu cópias, conforme assinatura 

oposta na fl. 43v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 322482 Nr: 4650-38.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA PATRICIA GONÇALVES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:MT/16948

 Código n° 322482

Vistos,

 Considerando a decisão de fl. retro, a qual deferiu liminar à acusada 

ÉRICA PATRÍCIA GONÇALVES FARIAS, a fim de substituir a prisão 

preventiva pela domiciliar, em atenção ao HC 143.641/STF, designo 

audiência admonitória para o dia 13/04/2018, às 16h00min., para fix

ação das condições de cumprimento da prisão domiciliar.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 12 de abril de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322482 Nr: 4650-38.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA PATRICIA GONÇALVES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:MT/16948

 Decido.Pois bem. Sem embargo do equívoco na libertação pura e simples 

da indiciada, da leitura da decisão proferida pelo Desembargador Paulo da 

Cunha em 11.4.2018 (fls. 28/29), constata-se claramente que não foi 

determinada a soltura da indiciada, mas tão somente substituída a sua 

prisão preventiva (em estabelecimento penal oficial) por prisão 

domiciliar.Diante disso, em observância ao artigo 317 do CPP, determino a 

intimação da indiciada, pessoalmente e na pessoa do seu advogado para 

tomar ciência de que em cumprimento à ordem proferida no habeas corpus 

nº 1003606-12.2018.8.11.0000, deverá permanecer recolhida à sua 

residência, localizada na Av. Projetada Um, Lote 18, Quadra 57, Bairro Vila 

Mariana, Sinop/MT., não podendo dela ausentar-se sem autorização 

judicial, salvo em caso de necessidade de tratamento de saúde própria ou 

de seu filho ou para participar de ato processual relativo à futura ação 

penal que porventura venha a ser instaurada em razão dos fatos 

narrados no presente APF, para o qual seja devidamente intimada.Por 

óbvio, consequência lógica da prisão domiciliar, a indiciada está 

terminantemente proibida de “visitar unidades prisionais, em razão de ter 

declarado à autoridade policial que a droga apreendida seria levada ao 

seu companheiro preso”, conforme determinado no writ (f. 

29).Aguarde-se a distribuição do Inquérito Policial, para onde deverá ser 

trasladada cópia desta decisão e do acórdão a ser proferido no HC nº 

1003606-12.2018.8.11.0000, após, arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 318492 Nr: 1994-11.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL BATISTA ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:

 Vistos em correição.

Promova-se o cadastramento da prisão junto ao Sistema Apolo e 

BNMP/CNJ (CPP, art. 289-A).

J u n t e - s e  c ó p i a  d o  A c o r d ã o  p r o f e r i d o  n o  H C  n ° 

1002709-81.2018.8.11.0000, após, considerando que já foi distribuída a 

ação penal (Cód. 320742), arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322317 Nr: 4544-76.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos em correição.

Certifique-se o julgamento do HC nº 1003491-88.2018.8.11.0000, de 

relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, em trâmite pela 

Segunda Câmara Criminal do e. TJMT, bem como se o Inquérito Policial que 

apura os fatos narrados no presente APF já foi distribuído, requisitando à 

autoridade policial cópia do exame de corpo de delito, conforme já 

determinado em 11.4.2018 (f. 79).

Sem prejuízo disso, dê-se vista ao Ministério Público acerca do pedido de 

relaxamento de prisão em flagrante formulado pela indiciada em 03.4.2018 

(fls. 53/55).

Após, venham conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322473 Nr: 4643-46.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERICA PATRICIA GONÇALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme ressaltado na decisão proferida em 03.4.2018 (f. 23), o pedido 

de liberdade provisória restou prejudicado ante a substituição da prisão 

preventiva por prisão domiciliar, nos autos Cód. 322482.

Por ora, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 03.4.2018 (f. 23), 

arquivando-se o presente incidente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 322067 Nr: 4386-21.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CELIO ROBERTO JOÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 322067Vistos, Trata-se de pedido de revogação de prisão 

preventiva em favor do acusado CELIO ROBERTO JOÃO, em que a defesa 

aduz não [...]Assim, considerando que não foram trazidos aos autos 

quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento 
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dos requisitos ensejadores da prisão, mantenho a prisão preventiva do 

indiciado CÉLIO ROBERTO JOÃO.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se.Sinop/MT, 10 de abril de 2018.Rosângela Zacarkim dos 

SantosJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 246733 Nr: 16324-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON AFFONSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO A. FERRACIOLLI - 

OAB:MT/18.563/0

 Certifico que nesta data remeto estes autos à expedição para INTIMAR o 

advogado do réu para que, no prazo legal, se manifeste acerca do cálculo 

de pena de f. 149, nos termos da decisão de f. 144/148.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 179290 Nr: 47-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ERTEL OU CRISTIANO ERTHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLEN PARRON MENDES - 

OAB:OAB/MT 17909/0, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719

 Vistos em correição. (...) Diante de todo o exposto, considerando que, de 

acordo com os documentos juntados aos autos, o requisito objetivo para 

progressão de regime de cumprimento de pena está preenchido desde 

02.3.2016, solicite-se à penitenciária local, com urgência, encaminhar, em 

02 (dois) dias, atestado de comportamento carcerário do reeducando 

Cristiano Ertel.Após a juntada do referido atestado, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público e ao advogado do reeducando para manifestarem-se, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.Sem embargo disso, em 

observância à economia e aproveitamento dos atos processuais, 

oportunizo à advogada Eurides Parron Parron, OAB/MT nº 20.719, em 05 

(cinco) dias, regularizar a representação processual do reeducando, 

apresentando procuração subscrita por ele ou, ao menos, instrumento de 

substabelecimento subscrito pelo advogado Eslen Parron Mendes, 

OAB/MT nº 17.909.Por fim, cumpram-se integralmente as decisões 

proferidas em 17.8.2016, 25.7.2017 e 02.10.2017 (fls. 400, 427 e 440). 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 302835 Nr: 10086-12.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVAEL VERISSIMO CARDOSO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 29.9.2017 (f. 08) e 

intime-se o reeducando agravado, mediante publicação no “DJe” em nome 

de suas patronas (Cleusa Terezinha Haubert, OAB/MT 19.234; e Ana 

Paula Konzen, OAB/MT 22.394), para, querendo, em 02 (dois) dias, 

apresentar suas contrarrazões recursais.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321495 Nr: 4046-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SANTOS, TCHARLES HENRIQUE 

RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELTON DA SILVA MOREIRA 

- OAB:22703/O

 (...) com fundamento no artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal e art. 

282, I e II, CPP, concedo liberdade provisória ao indiciado Tcharles 

Henrique Ramos da Silva, mediante o cumprimento rigoroso das seguintes 

medidas cautelares, sob pena de decretação de sua prisão preventiva:I. 

Comparecer bimestralmente em juízo, entre os dias 01 e 10 de cada mês, 

para informar o endereço residencial e comprovar sua atividade laboral 

(trabalho);II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não 

ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas 

de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão 

e consumo de bebidas alcoólicas;III. Não ausentar-se da Comarca de 

Sinop/MT sem prévia autorização do Juízo;IV. Não praticar novos 

crimes.Requisite-se o indiciado Tcharles Henrique Ramos da Silva ao 

responsável pela unidade prisional em que se encontra segregado, a fim 

de ser apresentado na secretaria do Juízo da 4ª Vara Criminal, com o 

propósito de ser formalmente advertido, pela escrivã judicial, acerca das 

condições acima fixadas e das consequências em caso de 

descumprimento de alguma delas, mediante termo nos 

autos.Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de 

Sinop/MT, ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e 

fiscalização das medidas cautelares impostas ao indiciado.Expeça-se 

alvará de soltura e liberte-se Tcharles Henrique Ramos da Silva, se por 

outro motivo ou decisão não deva permanecer preso.Traslade-se cópia 

desta decisão, do alvará de soltura e respectiva certidão de cumprimento, 

bem como dos termos de audiência de custódia e mídia digital (fls. 54/58) 

para os autos da Ação Penal Cód. 323969, em trâmite por este Juízo, 

a p ó s ,  n ã o  h a v e n d o  p r o v i d ê n c i a s  c o m p l e m e n t a r e s , 

arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 95/2018/RHO doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito 

e Diretor do Foro, da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais;   Considerando os termos da Lei 

Complementar nº. 04/90;         RESOLVE     Art. 1º - LOTAR o servidor 

BRUNO HENRIQUE TEODORO FRANCISCO, Analista Judiciário, matrícula 

n°. 20251, com efeitos retroativos a 20 de abril de 2018, na Vara 

Especializada da Infância e Juventude.Publique-se. Remetendo-se cópia 

ao Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.       

Várzea Grande, 27 de abril de 2018.         Jones Gattass Dias   Juiz de 

Direito Diretor do Forotable

 PORTARIA N.º 95/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR o servidor BRUNO HENRIQUE TEODORO FRANCISCO, 

Analista Judiciário, matrícula n°. 20251, com efeitos retroativos a 20 de 

abril de 2018, na Vara Especializada da Infância e Juventude.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 27 de abril de 2018.

 Jones Gattass Dias

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 98/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando o teor do Ofício n.º 020/2018/GAB, de 7.5.2018, subscrito 

pelo Exmo. Sr. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, Juiz de Direito da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

 RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR a servidora ADRIANA RUZZANTE GAGLIARDI, 

matrícula n.º 23768, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete I, 

do Juízo Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher, a partir de 10 de maio de 2018.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do e. Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 9 de maio de 2018.

 JONES GATTASS DIAS
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 Juiz de Direito Diretor do Foro

Divisão Administrativa

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2018/DF

O Doutor JONES GATTAS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 

de Várzea Grande/MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 

artigo 52, inciso XV do COJE.

CONSIDERANDO que o Alinhamento Estratégico (PEP 2015-2020), tem 

como objetivo (9) buscar a eficiência no controle, fiscalização dos gastos 

e na gestão dos custos operacionais, visando melhoria na alocação das 

despesas e aplicação dos recursos orçamentários.

CONSIDERANDO o PROVIMENTO n º. 040/2008/CM dispõe sobre as regras 

para o processo seletivo de credenciamento dos conciliadores dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso, bem 

como sobre suas atribuições e abono variável.

CONSIDERANDO o PROVIMENTO n º. 26/2012/CM Dispõe sobre o 

credenciamento para a prestação de serviços especializados das áreas 

de Assistência Social, Psicologia, Enfermagem e Médica, no âmbito da 

Justiça de Primeira Instância e dá outras providências.

CONSIDERANDO o PROVIMENTO n º. 031/2012/CM Retifica o artigo 31 do 

Provimento n. 026/2012/CM, que dispõe sobre o credenciamento para a 

prestação de serviços especializados das áreas de Assistência Social, 

Psicologia, Enfermagem e Médica, no âmbito da Justiça de Primeira 

Instância e dá outras providências, bem como acrescenta na parte final do 

artigo 37 para constar que os efeitos do artigo 29, daquele Provimento, 

serão válidos somente no início do exercício financeiro do ano de 2013.

CONSIDERANDO o PROVIMENTO n º. 29/2014/CM Dispõe sobre o 

processo de credenciamento de Juízes Leigos e dá outras providências.

CONSIDERANDO o PROVIMENTO n º. 15/2016-CM que dispõe sobre o 

credenciamento de conciliadores para as varas cíveis do Estado de Mato 

Grosso, bem como sobre suas atribuições e dá outras providências.

CONSIDERANDO o PROVIMENTO nº. 16/2016-CM que dispõe sobre o 

credenciamento para a prestação de serviços especializados das áreas 

de Fisioterapia, Educação Física, Psicologia e Auxiliar em Saúde Bucal, no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, para atendimento dos 

servidores.

CONSIDERANDO a Portaria nº. 296/2016-PRES, que implantou o Processo 

Judicial Eletrônico – PJe em algumas Varas na Comarca de Várzea 

Grande.

CONSIDERANDO o comunicado da Diretora do Departamento do Fundo de 

Apoio ao Judiciário–FUNAJURIS "Departamento do Funajuris 

"funajuris@tjmt.jus.br Para: "Grupo Comarcas"  (...)

Enviadas: Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 13:59:04" acerca da 

obrigatoriedade do envio dos relatório das atividades, certidões e nota 

fiscal de forma on-line, usando o sistema SGPI.

CONSIDERANDO o comunicado do Departamento de Apoio aos Juizados 

Especiais - DAJE e do FUNAJURI por intermédio do Ofício Circular n º. 

26/201 7-PRES Cuiabá, 6 de junho de 2017.

CONSIDERANDO a implantação do Programa eSocial do Governo Federal, 

com vistas a simplificar e unificar a entrega das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais (Escrituração Pública Digital) em todo o País;

CONSIDERANDO que o Sistema de Gestão Integrada da Primeira Instância 

– SGPI, desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso foi implementado para atender às exigências do referido 

Programa em relação a todos os colaboradores Credenciados no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que o SGPI, após alimentado pelos pelos credenciados 

necessita de conferência e assinatura eletrônica da certidão de produção 

e consequentemente envio ao FUNAJURIS para o devido pagamento;

 CONSIDERANDO a Ordem de Serviço nº. 3/2018-DF que regulamentou a 

obrigatoriedade do envio eletrônico dos relatór ios das 

atividades/produtividades, certidão e nota fiscal exclusivamente de forma 

on-line, usando o sistema SGPI.

RESOLVE:

Art. 1º. DETERMINAR em atendimento as exigências do eSocial, que os 

credenciados nos termos dos Provimentos nº. 40/2008-CM, nº. 26/12-CM; 

nº. 31/2012-CM; nº. 29/2014-CM nº. 15/2016-CM e nº. 16/2016-CM enviem 

o relatório das atividades/produtividades, certidão e nota fiscal 

exclusivamente de forma on-line, usando o sistema SGPI, a partir do 

PRIMEIRO dia útil do mês subsequente.

Art. 2º. AUTORIZAR o (a) Gestor (a) Administrativo (a) II e III responsáveis 

pela Gestão de Recursos Humanos e Gestora Administrativa III 

responsável pela Central de Mandados desta Comarca, distribuir 

processos judiciais/administrativos para equipe técnica (volante) e deferir 

produtividade, assinar certidões e atestar notas fiscais dos credenciados 

desta Comarca de Várzea Grande-MT.

A presente Ordem de Serviço passará a vigorar a partir desta data, 

ficando revogadas as disposições em contrário.

P.R.I.C.

Várzea Grande-MT, 4 de maio de 2018.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2018/DF

O Doutor Jones Gattas Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro, da Comarca 

de Várzea Grande/MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 

artigo 52, inciso XV do COJE,

CONSIDERANDO que a administração pública encontra-se submetida aos 

princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade consagrados no art. 

37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO, a edição da Resolução nº 83, de 10/06/2009, por parte 

do Conselho Nacional da Justiça, que dispõe sobre a aquisição, locação e 

uso de veículos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro e, em seu artigo 

17, determina que os tribunais deverão editar normas complementares 

para, dentre outras matérias, a especificação dos procedimentos sobre 

aquisição, alienação, locação, condução, utilização, manutenção e 

controle de veículos da frota oficial;

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação do uso dos veículos 

oficiais da frota no âmbito do PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO por servidores, magistrados e, ainda, pelo pessoal e empresas 

terceirizados;

CONSIDERANDO, finalmente, que os veículos oficiais serão utilizados tanto 

no deslocamento de autoridades, servidores e no deslocamento de 

servidores/colaboradores da Justiça Comunitária de Várzea Grande, no 

cumprimento de diligências e ocorrências necessárias;

RESOLVE:

Ar. 1º. – COLOCAR o veículo oficial/locado NISSAN MARCH, PLACA 

OAY-8197, à disposição da servidora MAIRA DA SILVA MORAES, no 

período de 14/05/2018 a 18/05/2018, para uso exclusivo em serviço, com 

a finalidade de participar do curso "Capacitação Noções Gerais sobre as 

Modificações do Código de Processo Civil", de 14 a 18/05/2018, na Escola 

dos Servidores, no horário das 8h às 12h.

Ar. 2º. – AUTORIZAR que o veículo oficial (NISSAN MARCH, PLACA 

OAY-8197) seja conduzido por MAIRA DA SILVA MORAES, Carteira 

Nacional de Habilitação nº 05479636790, categoria B – Várzea 

Grande–MT.

 Os casos omissos, ou que ensejarem dúvidas, deverão ser trazidos ao 

conhecimento do Juiz Diretor do Foro, para orientação.

A presente Ordem de Serviço passará a vigorar a partir desta data, 

ficando revogadas as disposições em contrário.

P.R.I.C.

Várzea Grande, 08 de maio de 2018.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001447-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1001447-27.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 
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autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias dê andamento ao feito, sob pena de extinção VÁRZEA 

GRANDE, 8 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000479-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO DE OLIVEIRA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE SOUZA POSSELT PEIXOTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO : 1000479-60.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias cumpra a determinação do ID 11493830, sob pena de 

extinção. VÁRZEA GRANDE, 8 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003286-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILCA FERREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003286-53.2018.8.11.0002. VISTOS etc. ANISIO 

BARBOSA DO NASCIMENTO e MILCA FERREIRA BARBOSA DO 

NASCIMENTO, qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, 

aduzindo, em síntese, o que segue. Casaram-se em data de 28/11/2014, 

sob o regime da comunhão parcial de bens. Estão separados de fato há 

mais de 06 (seis) meses, sem possibilidade de reconciliação. Não há filhos 

menores. Não há bens a partilhar. O cônjuge virago voltará a usar seu 

nome de solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. A petição inicial foi 

instruída com documentos - id. 12909665 a 12904717. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº.66, de 2010.) 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, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo formulado entre os requerentes nos termos do relatório supra e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Isentos de custas processuais, eis de defiro a AJG. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, I, do CC), anotando-se que a autora voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja MILCA FERREIRA BARBOSA (id. 12904717) e que não há bens a 

partilhar. Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 08 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004524-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS QUIRINO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

1004524-78.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

para janifestaçãode ID 10476524 Várzea Grande/MT, 9 de maio de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002912-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIMA BERNAL LAERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEROLLY KATYA SCHRAIBRE OAB - MT17894/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002912-37.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 200.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Dissolução]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIMA BERNAL LAERA DA 

SILVA, ALTAMIR DA SILVA Parte Ré: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL ajuizada por ALTAMIR DA SILVA e 

LUCIMA BERNAL LAERA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram documentos, entre eles, a certidão de 

casamento no id n.º 12773229, comprovando, assim, que às partes são 

casadas. Não há informativos de filhos menores. Há indicativos de bens, 

os quais serão partilhados entre os autores, consoante nos termos da 

exordial. A cônjuge varoa passará a utilizar seu nome de solteira. 

Requerem ao final, a procedência dos pedidos formulados na inicial. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ALTAMIR DA SILVA e LUCIMA BERNAL 

LAERA DA SILVA, tendo em vista o rompimento do vínculo matrimonial 

entre as partes. Pelo que podemos observar, a formulação dos autores 

encontra-se nos limites legais do art. 731 do CPC/2015, bem como com o 

devido respeito à égide constitucional. Desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos termos do art. 334, §4º do CPC/2015, bem 

como a intervenção do representante do Ministério Público, com escoro 

nos artigos 178, II, e 698, ambos do CPC/2015. Destarte, em se tratando de 

direito personalíssimo dos cônjuges, injusta e despropositada se mostra a 

não decretação do divórcio, haja vista que, a lei estabeleceu ser suficiente 

a simples vontade do casal, sem qualquer burocracia para constituição da 

unidade familiar, eis que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II). Sabe-se, ainda, que, 

à luz do art. 226, § 6º, da Carta Magna, “o casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio”, não podendo sofrer quaisquer limitação por parte 

do Estado. Não se pode olvidar, ainda, que a Lei de Introdução ao Código 

Civil preconiza em seu artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá 

aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. A 

propósito, os Tribunais de Justiça vem decidindo nesse sentido, vejamos: 

(TJMG; APCV 1672174-25.2009.8.13.0183; Conselheiro Lafaiete; Terceira 

Câmara Cível; Rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula; Julg. 15/07/2010; 

DJEMG 17/08/2010) EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO 

DIRETO. RESOLUÇÃO 407/2003 DO TJMG. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. 

ART.458 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. PROVA 

TESTEMUNHAL. COLHEITA EM AUDIÊNCIA PRESIDIDA PELO JUIZ E SEM 

PARTICIPAÇÃO DO MP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Em sede de ação de 

divórcio possível é a aplicação do procedimento previsto na Resolução 

407/2003 do TJMG que proporciona às partes a solução rápida da 

demanda, sem afronta ao devido processo legal e qualquer outra 

determinação legal e ou princípio constitucional, na medida em que o 

Ministério Público é devidamente notificado da realização da audiência de 

conciliação e eventual acordo firmado com o auxílio de um conciliador 

estará sujeito à homologação judicial, oportunidade em que será 

observada a sua regularidade. Tendo as testemunhas sido ouvidas em 

audiência presidida pelo magistrado da qual foi em tempo e modo intimado 

o representante do Ministério Público, não há falar em anulação do 

processo. Recurso não provido. Ex Positis, observadas as exigências da 

norma constitucional, em seu art. 226, § 6º, bem como da disciplina do art. 

1.571, IV, do Código Civil, HOMOLOGO por SENTENÇA o ACORDO 

celebrado entre as partes e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e, via 
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de consequência; DECRETO O DIVÓRCIO do casal, ALTAMIR DA SILVA e 

LUCIMA BERNAL LAERA DA SILVA, para todos os efeitos legais, 

DECLARANDO EXTINTO o presente feito. Expeça-se o competente 

mandado ao Cartório competente, para constar na certidão de casamento 

a averbação do divórcio, para todos os efeitos legais, consignando que a 

varoa passará a utilizar seu nome de solteira, qual seja, LÚCIMA BERNAL 

LAÉRA. Sem custas e honorários advocatícios diante dos benefícios da 

gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se e cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as cautelas de estilo. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000822-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEMARIS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIVINO RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1000822-27.2016.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Cumprindo Decisão Judicial, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos à autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre o laudo do perito do juízo - acostado em Id13116541. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 9 de maio de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001031-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO TREMBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE TERMO DE DELIBERAÇÃO Data: 08.05.2018 Horário: 

15:00h Processo n.º 1001031-25/2018 – Carta Precatória Juíza de Direito: 

Ester Belém Nunes Requerente: Ivo Tremba Advogado: Bruna Pires Pinto 

Parte ré: Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda. e Marcos de 

Andrade Fagundes Advogado: Ana Flavia Uchoa Feito o pregão foi 

constatada a presença da advogada do autor, bem como, da preposta da 

ré, Sra. Fayruze Camila Cristiane Fares, acompanhada de advogada. Pela 

MM.ª Juíza foi dito: Diante da ausência de retorno do AR de intimação da 

testemunha, frustrada é a audiência. Insistindo a parte ré na oitiva da 

testemunha, redesigno a audiência para 25.06.2018, às 15:00h. A fim de 

dar efetividade, intime-se a testemunha mediante mandado. Saem as 

presentes intimadas. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou a MM.ª 

Juíza o encerramento. Cumpra-se. Eu, ______, digitei e subscrevi. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003461-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CHAVES FIGUEREDO SEIXAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar diligência

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000122-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATTILA JONY TABORY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

AXA SEGUROS S.A. (RÉU)

INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO)

LUCAS WANDERLEY DE FREITAS OAB - MG118906 (ADVOGADO)

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

MARIANA OLIVEIRA BRAGA MARTINS OAB - MG115953 (ADVOGADO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para, querendo, 

apresentar impugnação as contestações ID”s n. 12836957/seguintes e 

ID's n.13027918/seguintes, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003341-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASUKO SUGUISHIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE ALICE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n. 1003341-04.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se Trata-se de Ação de Despejo C/C Tutela de Urgência, alegando 

a autora que alugou um imóvel para requerida, o contrato de locação foi 

feito pelo prazo de 12 mês, com início 10 de fevereiro de 2016 e termino 

em 09 de fevereiro de 2017, com valor mensal de R$ 700,000, (setecentos 

reais). No entanto, informa que o contrato entabulado entre as partes vem 

sendo descumprido pela requerida, ante o não pagamento dos aluguéis, 

(IPTU) e as contas de água. Requer em sede de tutela a desocupação do 

imóvel em litígio. São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: 

a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade do direito, de natureza notavelmente 

documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em 

prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de 

convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável. É 

provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no 

momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à 

parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada 

desde logo. Ressalta-se, que a própria Lei 8.245/1991, em seu artigo 59, 

§1º que regula as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela 

atinentes, dispõe sobre a medida de liminar. Senão vejamos: Art. 59. Com 

as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o 

rito ordinário. VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo 

único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a 

segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

Dessa forma, da análise dos documentos trazidos pelo autor, não vejo a 
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possibilidade de concessão da medida por não estarem demonstrados os 

requisitos necessários a tanto. Dessa forma, da análise dos documentos 

trazidos pelo autor, não vejo a possibilidade de concessão da medida por 

não estarem demonstrados os requisitos necessários a tanto. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 20/07/2018, às 14:00 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 o réu, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003589-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1003589-67.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Intime-se a parte requerida, para que no prazo da contestação, 

promova a exibição dos documentos pleiteados pelo autor que se 

encontre em seu poder. O Novo Código de Processo Civil, positiva de 

forma muito objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional 

mais efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm 

sido destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e 

pacífica dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de 

Cobrança de Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para realização de audiência de 

conciliação, onde a parte é submetida à perícia médica a fim de medir o 

grau de suas lesões no intuito de chegarem a um denominador comum e 

transigirem. No entanto, da análise do último relatório disponibilizado pelo 

Centro de Conciliação (09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) 

processos encaminhados ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a 

seguradora ofereceu proposta de acordo, argumentando, que para 

apresentação de proposta, necessária seria a comprovação do pedido 

administrativo. A exigibilidade do prévio requerimento administrativo pela 

seguradora como condição para a apresentação de proposta de acordo, a 

meu ver, foge da função social da respectiva solenidade, porque além de 

se discutir o mérito, afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Nesse sentido, deixo de encaminhar os processos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, determinando que a audiência de 

conciliação/mediação seja realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ. Para tanto, Em 

que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 20/07/2018, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003601-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARIA DA SILVA (AUTOR)

MARIA DE LURDES DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

BENEDITA GONCALINA DE MORAES (AUTOR)

EUGENIO ANANIAS GALVAO (AUTOR)

DOMINGAS DA COSTA PINTO (AUTOR)

GENI SOARES DA SILVA (AUTOR)

ALEXANDRA CHRISTINA STENNER (AUTOR)

ROSA ALVES DA SILVA (AUTOR)

LILIAN LAURA FIGUEIREDO RAMOS (AUTOR)

ELIZETE MARIA DA SILVA (AUTOR)

GILSON DE LIMA SOARES (AUTOR)

JERONIMA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR)

MILTON DE OLIVEIRA (AUTOR)

ZETINHO PINTO DA SILVA (AUTOR)

BENEDITO EDMUNDO PINTO (AUTOR)

MARIA CLEIDE AUGUSTO (AUTOR)

ROSA ELIDIA JOVIO SOARES (AUTOR)

ANITA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º1003601-81.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 20/07/2018, às 15:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 
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revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003369-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIÃO INTERINO DO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1003369-69.2018.8.11.0002. Vistos... À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

20/07/2018, às 16:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Ao Ministério Público, para necessária manifestação. Após 

conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003320-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA ZBORALSKI BACAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1003320-28.2018.8.11.0002. Vistos... À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

20/07/2018, às 16:0 horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 334 do CPC. 

Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003615-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OBRAS SOCIAIS MENINO CHICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO)

WLADIS BORSATTO KUVIATZ OAB - MT0010688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1003615-65.2018.8.11.0002 Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar a abstenção do corte 

de energia, bem como a suspensão dos valores cobrados, recebo-o na 

forma do 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 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. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos vejo que o autor é possuidor da UC nº 6/1359062 e que o 

requerido emitiu uma fatura de Recuperação de Consumo (Id. 13050031) 

no valor de R$ 1.686,57, com vencimento para o mês de setembro/2017. O 

artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no parágrafo 

10, que é considerada como prática abusiva elevar sem justa causa os 

preços de produtos e serviços. As alegações constantes da peça inicial 

se mostram verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos 

fatos no sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, 

na cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no 

medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a 

Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras 

providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas 

também das medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a 

concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro 

legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à 

fiel caracterização da irregularidade. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento 

de suposta multa por irregularidade em sua unidade consumidora, 

mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre 

ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia 

elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção da 

continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo não pode 

ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público tem outros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 220 de 252



meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de meios 

coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor a 

pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante da 

controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - que as ENERGISA CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 

6/1359062-5 e caso já tenha procedido ao corte, QUE PROMOVA AO 

IMEDIATO RELIGAMENTO, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 reais. II - Suspensão da Recuperação de Consumo (ID. 13050031), 

em razão da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança. III - 

Que o réu se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros do SPC e 

Serasa referente aos valores indicados na ID. 13050031 em razão da 

discussão judicial quanto à validade de sua cobrança. Por se tratar de 

medida de urgência, determino que seja cumprida por Oficial de Justiça 

Plantonista, expedindo-se o necessário ao seu cumprimento. Deve a parte, 

no entanto, continuar com o pagamento de suas faturas normalmente e 

mensalmente, devendo o réu fornece-lhe o necessário. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 20/07/2018, às 

13:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC).Desde já, defiro o pedido de inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora, por tratar-se de relação de consumo e ser a 

parte hipossuficiente. Por se tratar de medida de urgência, determino que 

seja cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, expedindo-se o 

necessário ao seu cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003536-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. D. J. (AUTOR)

WANISCLEY FRANCISCO DE JESUS (AUTOR)

SUELY FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MENDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1003536-86.2018.8.11.0002 Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. 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 20/07/2018, às 15:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007284-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007284-63.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE 

ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos... 

Devolvam-se os autos ao cartório. VÁRZEA GRANDE, 9 de maio de 2018. 

Ester Belém Nunes Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002442-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL SALDANHA (REQUERENTE)

NEUSA DE ALMEIDA SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002442-74.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEUSA DE ALMEIDA 

SALDANHA, ISMAEL SALDANHA Parte Ré: REQUERIDO: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT POR MORTE - proposta por NEUSA DE 

ALMEIDA SALDANHA E ISMAEL SALDANHA em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A 

argumentando que sãos os únicos beneficiários de seu filho de cujos 

LUCAS DE ALMEIDA SALDANHA, menor, nascido em 01/06/1998, 

(certidão de nascimento em anexo), e falecido em 03/04/2016 (certidão de 

óbito em anexo). O menor veio a óbito na data de 03/04/2016, em 

decorrência de acidente de trânsito ocasionado em via Pública, na entrada 

de HORIZONTE D"OESTE/MT, KM 117,8, fatos esses devidamente 
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comprovados pelo Boletim de Ocorrência e Laudo em anexo. Requer a 

condenação do Réu ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no 

patamar de R$ 13.500,00, juntando procuração e os documentos. Citado, o 

réu apresentou contestação à Id nº 4287070, alegando, em preliminar, 

alteração do polo passivo para a seguradora líder, ausência de interesse 

de agir pela falta de pedido administrativo, ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro – documentos ilegíveis. No mérito, aduz 

não comprovação da qualidade de única herdeira - falta de melhores 

esclarecimentos sobre possível companheira/filhos/outros herdeiros do 

falecido, do princípio da eventualidade – da sujeição à fiscalização estatal 

da SUSEP e COAF – necessidade de atualização de dados e documentos, 

necessidade de ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares, bem 

como a improcedência dos pedidos, juntando instrumentos procuratórios e 

substabelecimentos. Após, vieram os autos conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Versa o feito quanto à cobrança de 

seguro DPVAT no valor de 40 salários mínimos, alegando a autora que seu 

filho vitimou-se em acidente automobilístico e veio a óbito. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO – 

DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Descabida a preliminar de carência de ação por 

ausência de documentos essenciais à sua propositura. Os documentos 

juntados pelos autores (cópia de seus documentos pessoais (Id. nº 

4626595 - Pág. 1-2), cópia dos documentos e da certidão de óbito de seu 

filho (Id. nº 2153533 - Pág. 2-3), trouxeram ainda, exame necroscópico 

juntado à Id. nº 2153561) são suficientes para instruir a ação e conferir à 

parte adversa a oportunidade de ampla defesa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT A indenização no caso de morte deve observar 

o disposto no artigo 792 do Código Civil, conforme disposição do artigo 4º 

da Lei nº 6.194/74. Outrossim, o capital segurado será pago por metade 

ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do 

segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Os documentos de 

Id. nº 2153533 - Pág. 2-3 comprovam que Lucas De Almeida Saldanha era 

solteiro e não deixou descendentes. Logo, são beneficiários da 

indenização os seus ascendentes, em igual proporção. Logo, não restam 

dúvidas acerca da legitimidade dos autores quanto ao recebimento do 

respectivo seguro. Uma vez configurado o acidente automobilístico 

envolvendo o filho dos autores, que lhe ceifou a vida, bem como sua 

legitimidade para pleitear o seguro DPVAT, resta estabelecer o quantum a 

ser percebido pela parte, pleiteando o autor o pagamento da importância 

de R$ 13.500,00. De acordo com o art. 5o, da Lei 6.194/74, alterada pela 

Lei n.º 11.482/07, para que haja o pagamento do seguro, basta a prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa, limitando-se, ao caso de morte, à importância de R$ 13.500,00, 

conforme redação do art. 3º, I, da citada lei. Desta feita, por tratar-se de 

acidente ocorrido em data posterior à data de vigência da Lei n.º 

11.482/07, equivalem o quantum indenizatório e o pedido pelo autor. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça[1], os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório por Morte para CONDENAR a ré ao pagamento do seguro 

DPVAT em favor dos autores, na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) previsto no art. 3º, I, da Lei n.° 6.194/74. Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, com 

amparo na Súmula 43-STJ. Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, 

que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, 

§ 8º, III do novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e 

não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. [2] Incide 

correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo 

prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000070-21.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEILSON DIAS DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT proposta por CLEILSON DIAS DA SILVA em desfavor 

da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

alegando que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 4567713 - Pág. 1 e documentos. 

Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 5043748, alegando, em 

preliminar, ausência de interesse de agir ante a falta de pedido 

administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração/substabelecimento e documentos à Id. nº 

4827371 - Pág. 1-20. Encaminhados os autos ao Centro de Solução de 

Conflitos, a audiência restou inexitosa, conforme termo juntado à Id. nº 

5528249 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à 

avaliação médica, conforme laudo juntado às fls. 5528249 - Pág. 7-8. Da 

contestação manifestou-se o autor à Id. nº 11285995. Intimadas as partes 

para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a 

tese apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 
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pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o 

pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. nº 4567738 - Pág. 1, 4567741 - Pág. 1), restou 

comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente 

deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu 

laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e 

sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o 

nexo causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No 

tocante à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a 

matéria é disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão 

somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da 

tabela SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta por 

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

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

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 5528249 - Pág. 7-8) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial (10%) lesão neurológica (75%). 

Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e sequela 

com debilidade permanente do membro lesionado em razão do grau das 

lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. 

Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, data 

posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta lesão neurológica: 100% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

1.350,00. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001197-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON REIS DINIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001197-91.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOILSON REIS DINIS Parte Ré: 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por JOILSON REIS DINIS em desfavor da SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um 

acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de 

direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 

4921036 - Pág. 1e documentos. Citada, a ré ofertou a contestação juntada 

à Id. nº 6074616, alegando, em preliminar, ausência de interesse de agir 

ante a falta de pedido administrativo, do requerimento administrativo 

perante a porto seguro cia de seguros gerais – devolução – pendência 

documental, comprovante de residência em nome de terceiro - ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo - requisito para fixação do foro. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos à Id. nº 6074626 - Pág. 1-4. Encaminhados os autos ao 

Centro de Solução de Conflitos, a audiência restou inexitosa, conforme 

termo juntado à Id. nº 7984797 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte 

autora foi submetida à avaliação médica, conforme laudo juntado às fls. 

7984800 - Pág. 1-2. Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 

8072516. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas 

manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 
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requerimento na via administrativa. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Entendo não ser 

requisito a resposta positiva da seguradora quanto ao pagamento do 

prêmio na esfera administrativa, e o STJ pacificou o entendimento de que o 

esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso 

na via judicial. Motivo pelo qual, rejeito a preliminar e indefiro o pedido. DA 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO A ré alega ausência de pressuposto válido para a constituição 

do processo por falta de juntada de comprovante de endereço da parte 

autora. No entanto, nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de 

domicílio ou residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo 

que se falar em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. 

DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o 

Boletim de Ocorrência (Id. 4921019 - Pág. 1), restou comprovado o 

acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em 

razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, 

esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua 

origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta por 

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

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

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 7984800 - Pág. 1-2) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial (10%) na região crânio facial 

(100%) e incapacidade parcial (10%) no joelho esquerdo (25%). Portanto, 

havendo prova da invalidez de caráter permanente e sequela com 

debilidade permanente do membro lesionado em razão do grau das lesões, 

tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, 

contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, data posterior à 

vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até 

R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta Crânio facial: 100% C) Percentual 

do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.350,00. 

Lesão II; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda 

parcial incompleta joelho esquerdo: 25% C) Percentual do redutor apurado 

pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 843,75. Totalizando o 

montante de R$ 2.193,75. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal 

importância referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. 

DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos) Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002960-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002960-64.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELLEN STEFANY DA SILVA 

PACHECO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO em 

desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por entender que a Medida Provisória 451/2008 é 

incompatível com a Constituição Federal por limitar o seguro obrigatório a 

R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização 

no patamar equivalente a 40 salários mínimos da data do pagamento, 

juntando procuração à Id. nº 3015829 - Pág. 1-2 e documentos. 

Encaminhados os autos à Central de Conciliação, a audiência restou 

infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 4339426 - Pág. 1. Naquela 

oportunidade, a parte autora foi submetida à avaliação médica, conforme 

laudo juntado à Id. nº 4339423 - Pág. 1-2. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 4644056, alegando, em preliminar, carência 

de ação - ausência de interesse de agir pela falta de pedido administrativo. 

No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova 
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da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos às fls. 39/44. Da 

contestação, manifestou-se o autor à Id nº 5594363. Intimadas as partes 

para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a 

tese apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o 

pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto ao 

acidente e quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em específico 

o Boletim de acidente de transito (Id. nº 3015829 - Pág. 1-2) restou 

comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente 

deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu 

laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e 

sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o 

nexo causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No 

tocante à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a 

matéria é disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão 

somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da 

tabela SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta por 

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

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

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 4339423 - Pág. 2) concluiu que o autor 

apresenta incapacidade leve (50%) do pé direito (50%). Portanto, havendo 

prova da invalidez de caráter definitivo, sem possibilidade de recuperação 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, e não 

40 salários mínimos, como pleiteado. Ademais, nesse aspecto, a parte 

autora sequer apresentou tese quanto à suposta ilegalidade e/ou 

inconstitucionalidade da Medida Provisória e lei consequente, limitando-se 

a alegar que não condizem com os parâmetros da Constituição Federal da 

República, o que entendo até insuficiente para análise da arguição. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa de um dos membros superiores/inferiores ou das 

mãos ou demais partes elencadas na tabela, pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 1ª 

Lesão A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda 

incompleta pé direito: 50% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e 

de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 50% D) 

Valor devido: A x B x C: R$ 3.375,00. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, valor, inclusive, 

tacitamente reconhecido pela seguradora por não ter manifestado quanto 

ao laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 

426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os juros na hipótese de pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 

[2] Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001625-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001625-73.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CANDIDA OLIVEIRA DOS 

SANTOS SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Processo n.º 1001625-73.2017.8.11.0002. 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por CANDIDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 5075490 - Pág. 1 e documentos. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 5560109, alegando, em preliminar, ausência 
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de interesse de agir ante a falta de pedido administrativo, do requerimento 

administrativo perante a porto seguro cia de seguros gerais – devolução – 

pendência documental. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo 

causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos à Id. nº 6772594- Pág. 1. Encaminhados os autos ao Centro 

de Solução de Conflitos, a audiência restou inexitosa, conforme termo 

juntado à Id. nº 7985456 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte autora foi 

submetida à avaliação médica, conforme laudo juntado às fls. 7985475 - 

Pág. 2-3. Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 8066788. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, somente a ré 

manifestou-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Entendo não ser 

requisito a resposta positiva da seguradora quanto ao pagamento do 

prêmio na esfera administrativa, e o STJ pacificou o entendimento de que o 

esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso 

na via judicial. Motivo pelo qual, rejeito a preliminar e indefiro o pedido. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o 

Boletim de Ocorrência (Id. nº 5075512 - Pág. 1-2), restou comprovado o 

acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em 

razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, 

esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua 

origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta por 

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

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

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 7985475 - Pág. 1-2) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial (25%) no ombro (75%). Portanto, 

havendo prova da invalidez de caráter permanente e sequela com 

debilidade permanente do membro lesionado em razão do grau das lesões, 

tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, 

contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, data posterior à 

vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até 

R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta ombro direito: 25% C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.531,25. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora 

na importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC 

desde o evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que 

a autora decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007528-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE S. MOUZAYEK - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007528-89.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 40.482,28; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: 
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Parte Autora: REQUERENTE: KALT SYSTEM IND. E COM. DE 

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA Parte Ré: REQUERIDO: LUANA 

DE S. MOUZAYEK - ME Vistos etc. Considerando a devolução da carta 

citação expedida (Id. 12450509), e por não haver tempo hábil para 

expedição de mandado para citação da parte requerida nos termos 

postulados pelo douto patrono da parte autora (Id.15639005), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 17 de julho de 2018, às 

14h10min. Intime- se e cumpra-se, nos termos da decisão do Id. 11029310. 

Várzea Grande, 7 de maio de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007528-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE S. MOUZAYEK - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1007528-89.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 40.482,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INADIMPLEMENTO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

Parte Ré: REQUERIDO: LUANA DE S. MOUZAYEK - ME O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

comprove o recolhimento de diligência para expedição do mandado, no 

prazo de 05(cinco) dias. Processo: 1007528-89.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 40.482,28; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: 

O processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. VÁRZEA GRANDE - MT, 9 de maio de 2018 Atenciosamente. 

DUMARA KLENA NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) 

Judiciário(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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1000346-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CATARINA SOARES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000346-18.2018.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KENIA CATARINA 

SOARES DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Recebo a emenda inicial de id. 12032106, para que a presente 

ação prossiga como Produção Antecipada de Provas, pugnando que a 

requerida informe o nome dos 'logins, entregar valores em conta a ser 

declinada na conta do autor e relatórios mensais de valores foram 

entregues à ré e valores que seriam entregues ao autor, para referente a 

cada login, sob pena de aplicação’ de multa. Cumpre anotar que, embora o 

pedido formulado pela requerente seja um pouco confuso, é possível 

extrair deste que pretende provar a existência de vínculo com requerida 

para que possa entrar com futura ação de cobrança e/ou execução em 

desfavor da requerida, de modo que o pedido encontra respaldo nos 

artigos 381, III e 396 e ss. ambos do Código de Processo Civil e merece 

acolhimento. Destarte, cite-se a requerida para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova a exibição e/ ou informe o login da autora, o montante por 

ela investido, bem como o relatório da sua produção, ou, querendo, 

responda a ação, sob as penas previstas no art. 400, do Código de 

Processo Civil. Consigno que a produção antecipada da prova não previne 

a competência do Juízo (art. 381, § 3º). Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea Grande, 9 de maio de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1000344-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000344-48.2018.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FABIANE DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Recebo a 

emenda inicial de id. 12032188, para que a presente ação prossiga como 

Produção Antecipada de Provas, pugnando que a requerida informe o 

nome dos 'logins, entregar valores em conta a ser declinada na conta do 

autor e relatórios mensais de valores foram entregues à ré e valores que 

seriam entregues ao autor, para referente a cada login, sob pena de 

aplicação’ de multa. Cumpre anotar que, embora o pedido formulado pela 

requerente seja um pouco confuso, é possível extrair deste que pretende 

provar a existência de vínculo com requerida para que possa entrar com 

futura ação de cobrança e/ou execução em desfavor da requerida, de 

modo que o pedido encontra respaldo nos artigos 381, III e 396 e ss. 

ambos do Código de Processo Civil e merece acolhimento. Destarte, 

cite-se a requerida para que no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exibição e/ ou informe o login da autora, o montante por ela investido, bem 

como o relatório da sua produção, ou, querendo, responda a ação, sob as 

penas previstas no art. 400, do Código de Processo Civil. Consigno que a 

produção antecipada da prova não previne a competência do Juízo (art. 

381, § 3º). Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes do art. 98 e 99 do NCPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Várzea Grande, 9 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001581-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIRENE FORTALEZA DE MORAIS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091 (ADVOGADO)

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001581-54.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a parte autora foi intimada 

para se manifestar quanto ao retorno negativo do Aviso de Recebimento 

de citação da requerida, tendo manifestado pela redesignação da 

audiência de conciliação e pela nova tentativa de citação da parte ré 

através de Oficial de Justiça, conforme petitório de id. 8057228. 

Posteriormente, a parte requerida compareceu aos autos e juntou 

procuração ad judicia (id. 11738222- Pág.1-2 e id. 11738224), contudo não 

houve no referido documento a outorga de poderes para recebimento de 

citação, motivo pelo qual não caracteriza comparecimento espontâneo, 

logo não supri a necessidade de citação da requerida. Sendo assim, defiro 

o pedido para que seja realizada nova tentativa de citação através de 

Oficial de Justiça e designo audiência de conciliação para o dia 04 de julho 

de 2018 às 15h20min, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC), ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 
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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. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 08 de maio de 2018. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002727-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIRENE FORTALEZA DE MORAIS OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002727-33.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Despejo Não Residencial (Denúncia 

Vazia) proposta por Neide Abrão do Nascimento em desfavor de Jocirene 

Fortaleza de Morais, todos já qualificados nos autos, pelos fatos expostos 

na exordial. Devidamente citada, a requerida apresentou peça 

contestatória registrada sob id. 9126548 – Pág.1-23, preliminarmente 

impugnou a justiça gratuita concedida à autora e alegou a carência da 

ação pela ausência de notificação válida e eficaz. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação de id. 9418985 – Pág. 1-41. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre qualquer hipótese de 

extinção do processo (art. 354 do CPC) ou de julgamento antecipado da 

lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os 

fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento do processo (art. 

357 do CPC). Passo a análise das preliminares alegadas pela requerida. 1. 

Das preliminares 1.2. Da impugnação à justiça gratuita A parte requerida 

apresentou impugnação afirmando que a autora não faz jus ao referido 

benefício da justiça gratuita, alegando que a autora possui diversos 

imóveis locados e que sua renda mensal não demonstra hipossuficiência 

financeira, informa ainda que isto pode ser confirmado através do sistema 

INFOJUD, ao final alega que a autora é mãe de Procurador do Estado e 

ofertou caução em juízo de aproximadamente vinte mil reais. Denota-se 

que, na impugnação restou sustentada que a autora não possui situação 

financeira precária, em sua impugnação à contestação a parte autora 

reafirmou sua hipossuficiência financeira, que possui saúde debilitada, 

que a caução foi objeto de empréstimo adquirido entre seus familiares, que 

em verdade administra os imóveis alugados e por ser inventariante de seu 

falecido esposo promove a devida divisão dos lucros entre os herdeiros, 

que o valor recebido mal custeia os cuidados com sua saúde e que a 

impugnação não merece acolhimento, pois o impugnante não comprovou 

suas alegações. Em análise da presente impugnação, tem-se que de fato 

a parte ré/impugnante sequer faz prova quanto à ausência de 

hipossuficiência da parte autora/impugnada, motivo pelo qual não merece 

prosperar, uma vez que se presume verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, §3º 

do CPC). De outra banda, quando se interpreta a questão econômica 

financeira não se trata somente de pessoa humilde em sentido geral, pois 

a hipossuficiência pode perfeitamente estar caracterizada em uma pessoa 

que possui até bons rendimentos, porém, por uma questão alheia, como 

por exemplo crise econômica, falência ou outra dificuldade financeira, 

encontra-se impossibilitada de arcar com despesas que poderão incorrer 

de uma demanda judicial. Ressalta-se que, caberia ao impugnante 

apresentar prova mais robusta da alegada capacidade financeira da 

impugnada, o que não fez, limitando-se a afirmar que poderia ser 

verificado pelo Sistema INFOJUD, contudo trata-se de diligência da parte e 

a esta caberia comprovar a existência de bens em nome da autora, ora 

impugnada. Sendo assim, entendo pela manutenção do benefício, como 

reiteradamente vem decidindo o E. Tribunal de Justiça deste Estado: “Não 

comprovada, pela parte adversa, a possibilidade de o requerente arcar 

com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, merece ser 

mantido o deferimento do benefício da gratuidade”. (Apelação nº 

1242/2009, 6ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Clarice Claudino da Silva. j. 

13.05.2009, unânime, DJe 06.07.2009). Ante todo o exposto, REJEITO a 

Impugnação à Assistência Judiciária. 1.3. Da carência da ação pela 

invalidez da notificação A requerida afirma que um dos requisitos para 

propositura da presente demanda é a notificação válida da locatária, 

contudo no presente caso a notificação foi encaminhada por pessoa 

diversa da efetiva locadora do imóvel objeto do contrato de locação 

firmado entre as partes. Assevera que, a notificação encaminhada é nula, 

pois estava em nome do Espólio de Manoel Santana do Nascimento 

enquanto o contrato de locação foi firmado com a autora Neide Abrão do 

Nascimento, não havendo nenhuma menção do referido Espólio no 

contrato realizado. No entanto, em que pese haver de fato informação do 

Espólio na notificação 003/2017 (id. 6103781 – Pág. 1-3) é a autora quem 

assina como proprietária, sendo perfeitamente inteligível a finalidade da 

notificação. Ressalta-se que era de conhecimento da requerida que o 

imóvel faz parte do Espólio de Manoel Santana do Nascimento, uma vez 

que, inclusive, já juntou no autos de n. 1001581-54.2017.811.0002, ora 

associado ao presente processo, cópia de contrato de locação anterior do 

mesmo imóvel firmado com aquele antes de seu falecimento (id. 5055418 – 

Pág. 1-10), bem assim na referida notificação há menção à notificação 

anterior de numeração 002/2017, a qual também se encontra juntada nos 

autos associados sob id. 5055562 – Pág. 1, cujo teor indica 

adequadamente a autora como proprietária. Desse modo, apesar de se 

tratar de requisito essencial para proposição da presente demanda, 

entendo ser inteligível a notificação encaminhada, uma vez que não se 

trata da primeira notificação para desocupação do imóvel e, inclusive, faz 

menção à notificação anterior que indica adequadamente a proprietária do 

imóvel, ora locadora. Portanto, AFASTO a presente preliminar. 2. Da liminar 

de despejo Tem-se que o presente feito foi inicialmente distribuído na 

Primeira Vara Cível e a liminar de despejo foi deferida, conforme id. 

7238848 – Pág. 1-2, entretanto após sobrevir aos autos informação da 

existência do processo de n. 1001581-54.2017.811.0002, o magistrado em 

substituição legal daquela vara entendeu por bem reconhecer a conexão 

existente entre esta demanda e àquela, bem assim suspendeu a liminar de 

despejo concedida anteriormente, devido ao Recurso de Agravo de 

Instrumento de n. 1003588-25.2017.811.0000, o qual concedeu o efeito 

ativo para manter a demandada na posse do imóvel (id. 8813656 – Pág. 

1-2). Pois bem. Em breve pesquisa junto ao Sistema PJe, verifica-se que o 

RAI supramencionado foi desprovido de forma unânime, logo faz-se 

pertinente a análise quanto ao revigoramento da liminar concedida. 

Registro que, da análise dos autos, de fato entre o Aviso de Recebimento 

da notificação e a data da protocolização da ação decorreu mais de 30 

(trinta) dias, logo a liminar não merece ser deferida com base no artigo 59, 

§1º, VIII Lei 8245/91. Todavia, é possível o deferimento de tutela de 

urgência antecipada em ações de despejo, caso em que a decretação 

liminar de despejo ficará condicionado ao atendimento dos requisitos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em tela, vislumbra-se a 

existência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada 

de urgência prevista no art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. A probabilidade do direito resta evidenciada 

pelos documentos constantes nos autos, os quais comprovam a 

existência do contrato de locação firmado entre as partes e a notificação 

encaminhada pela autora/locadora dando ciência inequívoca à requerida 

quanto ao desinteresse em manter a locação em discussão. Já o perigo de 

dano se encontra fundamentado nos petitórios onde a autora informa que 

o imóvel tem problemas graves com infiltração prejudicando, inclusive, o 

imóvel vizinho, alegando a ausência de manutenção e zelo por parte da 

requerida (id. 9665233 – Pág. 1-8 e id. 11737637 – Pág. 1-7). Portanto, 

CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a 

requerida/locatária desocupe voluntariamente o imóvel objeto do 

instrumento contratual de Id. 5788160 no prazo de 15 dias, entregando as 

chaves do imóvel, sob pena de despejo coercitivo. No mais, ante a 

possibilidade do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, nos 

termos do §3º do artigo 300 do CPC, mantenho a caução ofertada já 

consignada nos autos sob id. 7330528 – Pág.3. Por fim, verifica-se que na 

manifestação à contestação apresentada, a parte autora formulou pedidos 

incompatíveis com a presente ação, posto que a partir da página 31 da 

petição de id. 9418985 manifesta-se quanto à ação ordinária associada ao 

presente feito (n. 1001581-54.2017.811.0002), motivo pelo qual deixo de 

manifestar quanto a estes pedidos, devendo a autora, caso queira, 

formular os pedidos na ação pertinente. DECLARO SANEADO O FEITO 

Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como ponto 

controvertido a comprovação da existência de benfeitorias úteis passíveis 

de indenização. DEFIRO a produção de prova oral consistente no 
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depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, pretendidos por 

ambas as partes. Destaca-se que, o rol de testemunhas da autora já se 

encontra acostado sob id. 9418985 – Pág.40-41. Considerando que o 

presente feito se encontra associado ao processo de n. 

1001581-54.2017.811.0002 e naquela ação a requerida sequer foi citada, 

deixo para designar conjuntamente a audiência de instrução para posterior 

julgamento simultâneo da lides. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

08 de maio de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004549-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GASTAO FELIX DE MORAES (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)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 28/05/2018, às 08h30, no Centro Médico 

CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), CUIABÁ-MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares que porventura possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003609-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003609-58.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO DAVID Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

observo que a parte autora deixou de carrear aos autos declaração de 

hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja mais 

obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003322-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003322-95.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 4.546,35; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA Parte Ré: RÉU: NC ALIMENTOS 

LTDA - ME Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003225-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALDAIR MOSSINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON SULZBACHER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003225-95.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 28.568,83; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JORGE ALDAIR MOSSINI Parte Ré: RÉU: 

GERSON SULZBACHER Vistos, etc. Venha à parte autora, em 30 (trinta) 

dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Outrossim, a parte autora descurou de apresentar junto com a 

inicial os documentos necessários para a sua identificação e o 

comprovante de endereço. Assim, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim de regularizar a 

sua identificação com a apresentação de seus documentos pessoais e 

comprovante de endereço, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do 

CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003236-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLYNE CLARA CARVALHO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003236-27.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 25.348,36; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Parte Ré: 

EXECUTADO: KAROLYNE CLARA CARVALHO RIBEIRO Vistos. Venha à 

parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do 

CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003351-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISOPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOIZI CATARINO VIEIRA FIGUEIREDO 59457457153 (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003351-48.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 1.442,49; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ISOPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: LOIZI CATARINO VIEIRA FIGUEIREDO 59457457153 Vistos. 

Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA SILVA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003240-64.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 17.138,29; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Parte Ré: 

EXECUTADO: SOLANGE DA SILVA BRANDAO Vistos. Venha à parte 

autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do 

CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003470-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO & MATOS RIBEIRO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIRES DA SILVA ALBINO OAB - MT0003298S (ADVOGADO)

JAQUELINE DA SILVA ALBINO OAB - MT5988/O (ADVOGADO)

GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO OAB - MT17897/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003470-09.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 62.575,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

Evicção ou Vicio Redibitório]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RIBEIRO & MATOS RIBEIRO LTDA - ME Parte Ré: RÉU: SNAP-ON DO 

BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos. A gratuidade da justiça à 

pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante 

comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, mas também 

dos seus sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art.456 da CNGC/MT) Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º da CNGC/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003484-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PAIXAO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE JESUS DA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003484-90.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 17.794,68; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCELO PAIXAO DE SOUSA 

Parte Ré: RÉU: DIEGO DE JESUS DA CONCEICAO Vistos. Venha a parte 

autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1003503-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI APARECIDA SIMAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003503-96.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 16.234,33; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARTIGOS (154)/[MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROZELI APARECIDA SIMAO DE 

MELO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora afirma que “mediante simples 

cálculo aritmético, verifica-se que o valor a ser executado contra a ré, 

importa, em 10.000,00 (dez mil) correspondentes a 06 (seis) lançamentos 

de parcelamentos, que foram suspensos em determinação judicial, 

incluídos e pagos pela Autora nas faturas de energia elétrica referentes 

aos meses de janeiro/2017 a junho/2017”. De outro lado, ressalta que 

“sendo limitado a cobrança da multa (astreintes), conforme decisão em 

liminar em antecipação de tutela o valor, multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitado a 20 (vinte) dias-multa, totalizando 20 vezes R$ 

500,00 (quinhentos reais) perfazendo um total de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais)”. Com efeito, certo que a presente medida deve ser utilizada para 

execução provisória da multa, considerando a ausência de trânsito em 

julgado da ação principal (n. 1001317-37.2017.8.11.0002), de modo que 

em sendo de interesse da parte autora reaver os valores pagos de forma 

alegadamente indevida deverá se valer de ação comum própria. Assim, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer 

quais valores pretende executar provisoriamente na presente demanda, 

atentando-se quanto a necessidade de juntada de memória de cálculo, sob 

pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003523-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BERTASSO (RÉU)

CARINA PAULA JACINTHO BERTASSO (RÉU)

JOSE ROBERTO BERTASSO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003523-87.2018.8.11.0002; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ESPÉCIES DE 

CONTRATOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDNA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: JOSE ROBERTO BERTASSO, CARINA PAULA 

JACINTHO BERTASSO, JOSE ROBERTO BERTASSO EIRELI - ME Vistos. A 

parte autora incluiu no polo passivo da lide “José Roberto Bertasso Eirelli 

(nome fantasia Construtora Pantaneira)”, no entanto, não há nos autos 

qualquer relação da referida empresa com o imóvel sub judice, o qual foi 

vendido pelos primeiros requeridos por intermédio de Imoveli Consultoria 

Imobiliária, conforme contrato no Id. 12996231. Assim, determino, venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a legitimidade de 

José Roberto Bertasso Eireli para figurar no polo passivo da lide, sob pena 

de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003245-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE ELEN VIANA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003245-86.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 23.698,26; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Parte Ré: 

EXECUTADO: MONIQUE ELEN VIANA DE SOUZA Vistos. Venha à parte 

autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do 

CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003539-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA INACIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003539-41.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ANA FLAVIA INACIA SILVA Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Da detida 

análise dos documentos que instruem a petição, constato que a parte 

autora deixou de carrear aos autos declaração de hipossuficiência. 

Embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual 

sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, 

necessita possuir poderes específicos para requerer a concessão da 

gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do 

NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar declaração de 

hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento procuratório que 

contenha poderes específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015). Outrossim, considerando que a parte autora 

afirma que os meses de novembro/2015, janeiro/2016, fevereiro/2016, 

março/2016, abril/2016 e maio/2016 foram pagos, determino, que em igual 

prazo e sob as mesmas penalidades, apresente os comprovantes de 

pagamentos das faturas. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001362-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE FRANCA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 28/05/2018, às 08h30, no Centro Médico 

CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), CUIABÁ-MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares que porventura possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003622-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIU ALMEIDA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003622-57.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

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

ENDRIU ALMEIDA ARAUJO Parte Ré: RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS Vistos. Compulsando os autos, observo que a 

parte autora descurou de aportar aos autos comprovante de endereço e o 

boletim de ocorrência referente ao acidente a fim de melhor elucidar os 

fatos descritos na inicial. Verifico ainda, que o requerente não juntou os 

documentos dos primeiros atendimentos médicos realizado no dia do 

sinistro, ou seja, do Pronto Socorro de Várzea Grande, conforme 

informações presentes na Certidão de Ocorrência acostada no Id. 

13056924. Pois os documentos no Id. 13056926 são de datas posteriores 

ao suposto acidente. Posto isso, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder com a emenda da inicial, juntando aos 

autos comprovante de endereço, documentos de primeiro atendimento 

médico e boletim de ocorrência referente aos fatos alegados na inicial, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Outrossim, 

constato que a parte autora deixou de carrear aos autos declaração de 

hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja mais 

obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha a parte autora, 

sob o mesmo prazo e penalidade, emendar a petição inicial a fim de 

apresentar declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou 

instrumento procuratório que contenha poderes específicos para tanto. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003693-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003693-59.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP Parte 

Ré: RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Vistos. A gratuidade da justiça 

à pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante 

comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, mas também 

dos seus sócios[1]. Outrossim, o fato de estar em recuperação judicial 

não indica, por si só, a hipossuficiência. Isso porque, a recuperação 

judicial demonstra a viabilidade econômica e financeira no prosseguimento 

das atividades da empresa. A propósito, já decidiu o E. Tribunal de Justiça 

deste Estado: 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 DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) Destarte, determino venha a 

parte autora, em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual 

hipossuficiência financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme 

for o caso, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, sob pena de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 

456 CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg 

no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do 

STJ: Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003716-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA TAQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003716-05.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LENITA TAQUES DE ARRUDA 

Parte Ré: REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Da detida análise dos documentos que instruem a 

petição, constato que a parte autora deixou de carrear aos autos 

declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja 

mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003717-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETH LACERDA DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANA CORREA BAIA OAB - MT21842/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO NASCIMENTO ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003717-87.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARLETH LACERDA DE ABREU Parte 

Ré: RÉU: JOSE AUGUSTO NASCIMENTO ROCHA Vistos, etc. Da detida 

análise dos documentos que instruem a petição, constato que a parte 

autora deixou de carrear aos autos declaração de hipossuficiência. 

Embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual 

sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, 

necessita possuir poderes específicos para requerer a concessão da 

gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do 

NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar declaração de 

hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento procuratório que 

contenha poderes específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003689-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO DE ARRUDA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003689-22.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AURELIO DE ARRUDA SANTIAGO 

Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Da análise dos autos, 

observo que a parte autora apresentou instrumento procuratório e 

declaração de hipossuficiência com datas do ano de 2014, tendo sido 

confeccionadas há quase quatro anos, portanto, estão desatualizadas. 

Sendo assim, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir as irregularidades acima informada, procedendo com a juntada 

dos referidos documentos (atualizados), sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002373-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002373-71.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NILTON SANTOS OLIVEIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando aos autos, verifico que a parte 

autora descurou de colacionar procuração outorgando poderes para a 

advogada Rute Souza Oliveira postular em seu nome, tampouco 

declaração de insuficiência financeira para pagamento das custas 

processuais. Posto isso, com fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a requerente 

supracitada sane a irregularidade acima apontada, sob pena de extinção 

(art. 76, §1º, I, CPC). Observo ainda, que os documentos anexados nos 

Ids. 12448054 – página 12, 12448069 e 12448079 - página 02 

encontram-se total ou parcialmente ilegíveis, em desconformidade com o 

que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual institui o 

Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os documentos produzidos 

eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e 

juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, 

pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados 

públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada 

a alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1º Incumbirá 

àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua 

juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua 

legibilidade”. Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos documentos legíveis, atentando-se 

quanto à necessidade de que estes sejam cópias completas e de fácil 

leitura, com boa qualidade de visualização, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC/2015). Outrossim, verifico que a parte autora 

descurou de juntar aos autos boletim de ocorrência referente ao acidente, 

a fim de elucidar os fatos descritos na inicial. Em igual prazo e sob a 

mesma penalidade, deverá a parte autora aviar aos autos cópia do boletim 

de ocorrência referente aos fatos alegados na inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003277-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE LARA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003277-91.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ELIZABETH DE LARA E SILVA Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Compulsando os autos, observo que a parte autora aportou ao Id. 

12897962 o boletim de ocorrência, no entanto, ele se encontra 

parcialmente ilegível. Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar cópia legível do boletim de ocorrência 

referente aos fatos alegados na inicial, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003131-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ELIAS PLASTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003131-50.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JAIR ELIAS PLASTER Parte Ré: RÉU: 

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME Vistos, Determinada a 

emenda da inicial no Id. 12859708, a parte autora se manifestou nos Ids. 

13062282, 13062289, contudo, observo que a emenda não é satisfatória, 

uma vez que não atendeu à todas as determinações expostas na decisão. 

Isso porque, a parte autora descurou de apresentar planta e memorial 

descritivo, bem como indicar todos os confinantes do imóvel. Assim, 

determino, venha a parte autora, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, 

cumprir as determinações de Id. 12859708, mediante a individualização de 

todos os confinantes do imóvel e a juntada de planta e memorial descritivo 

do imóvel, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002466-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCOSKI (AUTOR)

LUCIANA FORTES DA SILVA MARCOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. (RÉU)

M. B. D. S. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002466-34.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RAFAEL MARCOSKI, LUCIANA FORTES 

DA SILVA MARCOSKI Parte Ré: RÉU: VITOR CLARINDO DA SILVA, MARIA 

BARROS DA SILVA Vistos. Defiro o pugnado pelo autor, e concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão proferida no Id. 

12534635. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002153-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002153-44.2016.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Parte 

Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, observo que a parte autora 

descurou de apresentar requerimento administrativo prévio, requisito 

considerado essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, 

saliento que em que pese este magistrado anteriormente tenha se filiado 

ao entendimento de desnecessidade de requerimento prévio para o 

ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o 

Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 
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necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Assim, determino, venha a 

parte autora, em consonância com os egrégios tribunais pátrios, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de 

direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 

362.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003641-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APOLINARIO MOREIRA MARQUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0003626A 

(ADVOGADO)

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO UMBERTO CAMPOS (REQUERIDO)

ALAERSON FORTES FERRAZ (REQUERIDO)

EDILEUZA MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON LIMA FAGUNDES OAB - MT0005994A (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO MOSER OAB - PR21307 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para, no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009046-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIMON STEPHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0017685A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009046-17.2017.8.11.0002. Parte Autora: 

REQUERENTE: RAQUEL MARIMON STEPHAN Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos, etc. 

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Instituição 

Educacional Matogrossense-IEMAT (id. 11642168) alegando, em síntese, 

que houve omissão na decisão liminar constante no id. 11297624, na 

medida em que determinou que a embargante não promovesse a cobrança 

do valor relativo a confissão de dívida até o deslinde da demanda, contudo 

o valor inserto na aludida confissão de dívida “não abarca o período do 

contrato Fies, ora discutido”, pois se refere a mensalidades vencidas em 

novembro e dezembro de 2015, ao passo que o financiamento estudantil 

foi firmado somente em 24 de março de 2017. Assim, requerer seja a 

decisão objurgada integralizada a fim de que haja pronunciamento sobre 

“à legalidade desta IES/Embargante de exercer a cobrança da dívida 

contraída pela Embargada em período distinto ao que contratou o 

financiamento estudantil – FIES”. Diante do caráter infringente, a parte 

embargada/autora apresentou manifestação no id. 12773270 informando 

que iniciou o curso de medicina na faculdade embargante no ano de 2015, 

porém devido a problemas financeiros efetuou apenas o pagamento do 

valor da matrícula. Contudo, com a obtenção do financiamento estudantil 

no ano de 2017 a embargante propôs a autora uma negociação, 

consistente em a autora deixar de assistir as aulas do primeiro semestre e 

com o valor pago pelo financiamento, seria amortizado a dívida pendente 

do ano de 2015. Afirma que assim foi feito, motivo pelo qual entende que 

nada deve a embargante e que a confissão de dívida somente foi 

assinada porque era período de rematrícula (id. 12773270). Pois bem, 

conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para 

a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não 

vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão que possa configurar 

omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque a pretensão da 

embargante visa rediscutir os fundamentos que levaram a concessão da 

liminar para obstá-la de cobrar os valores insertos no termo de confissão 

de dívida. Outrossim, de acordo com a pretensão inicial e as alegações 

constante no id. 12773270 há severas dúvidas acerca da legalidade da 

dívida inserta no “Instrumento Particular de Novação, Confissão, de Dívida 

e Parcelamento n. 11082017” que supostamente teria sido assinado em 

circunstâncias não favoráveis à embargada. Ressalto, ainda, que muito 

embora a confissão de dívida diga respeito a período diverso ao da 

obtenção do financiamento estudantil, a parte embargada alega que a 

dívida nele cobrada já estaria quitada, o que resulta, salvo melhor juízo, na 

congruência da decisão atacada, porquanto até que se tenha certeza da 

dívida, faz-se prudente obstar a sua cobrança. Demais a mais, tenho que 

as matérias tratadas pela parte embargante não são próprias de embargos 

de declaração, pois visa reexaminar a causa por meio de recurso que não 

possui esta finalidade, de forma que, caso se posicione contrário ao 

provimento jurisdicional, deverá buscar a sua modificação por recurso 

próprio. A esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “Inexistindo as alegadas omissão e contradição no 

acórdão, nega-se provimento aos embargos de declaração oferecidos 

sob esta argumentação, mormente se, ancorado a este fundamento, há 

nítido pedido de modificação do julgamento, com a concessão de 

excepcional efeito infringente. Os embargos de declaração não se 

prestam ao simples reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser 

julgados improcedentes os embargos declaratórios interpostos com a 

intenção de rediscutir a matéria devidamente julgada, quando o julgador 

proferiu sua decisão com base nos fundamentos relevantes à formação 

do seu convencimento, restando desnecessário o esgotamento de todas 

as teses levantadas pelas partes[2]”. Isto posto, em meu entender, na 

decisão objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo 

pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a decisão 
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atacada tal como está lançada. No impulso do processo, determino venha 

a parte autora apresentar impugnação à contestação (id. 12795041), no 

prazo legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Recurso de 

Embargos de Declaração n. 56093/2004 - CLASSE II – 17, oposto nos 

autos do Recurso de Apelação Cível n. 34499/2004 – CLASSE II-20) - 

Comarca Capital, Protocolo n. 56093/2004, Data de Julgamento: 

14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR FEGURI. [2] Número: 6972, Ano: 2008, 

Magistrado: DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002255-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES DE ALMEIDA (AUTOR)

IVONETE VIEIRA DE ALMEIDA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA MAGALHÃES SIQUEIRA BATISTELLA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA OAB - 

MT20358/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002255-32.2017.8.11.0002. Parte Autora: 

AUTOR: PAULO SOARES DE ALMEIDA, IVONETE VIEIRA DE ALMEIDA 

CUNHA Parte Ré: RÉU: CLARA MAGALHÃES SIQUEIRA BATISTELLA 

Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração propostos por Paulo 

Soares de Almeida e Ivonete Vieira de Almeida Cunha (id. 12984285) 

alegando, em síntese, que há omissões e contradições na sentença 

prolatada nos autos. Afirma que há omissão quanto ao 

ressarcimento/indenização do valor de R$ 4.000,00 despendidos pelos 

embargantes com as edificações realizadas no imóvel, havendo 

necessidade de pronunciamento judicial se “é devida a posse em 

compensação as benfeitorias ou indenizações posto que não é permitido o 

locupletamento ilícito” (sic). Sustenta também que nunca declararam não 

ter interesse na substituição do polo passivo, apenas afirmaram que caso 

este juízo entende necessário a alteração, não se objetavam a isso. 

Declararam que a sentença é obscura e contraditória na medida em que 

afirma que a posse decorre de contrato de comodato e posteriormente 

afirma se tratar de posse indireta. Pois bem, conheço dos embargos em 

vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e 

exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício 

no conteúdo da sentença que possa configurar omissão, obscuridade ou 

contradição. Inicialmente, verifico que a peça inicial não traz qualquer 

fundamentação jurídica acerca de eventual pretensão indenizatória, 

tampouco os pedidos iniciais fazem referência a essa intenção da parte 

autora, mesmo que de forma alternativa ao pedido principal de manutenção 

da posse. O que consta da inicial são apenas relatos da parte 

autora/embargante de que promoveu algumas edificações no imóvel, com 

auxílio do esposo da requerida. Assim, inexistindo qualquer pedido 

indenizatório, de forma clara e objetiva, afastado fica qualquer alegação 

de omissão na sentença nesse sentido. Igualmente, não há qualquer 

omissão quanto à substituição do polo passivo, porquanto a decisão de id. 

11422327 restou claro que competia a parte embargante/autora manifestar 

se possuía interesse na substituição do polo passivo, conforme dispõe o 

CPC, cuja opção é da parte e não do juízo, como quis os embargantes ao 

peticionarem no id. 12051677. Nessa mesma petição os embargantes 

manifestaram, ainda que de forma um tanto quanto obscura, que a tríade 

estava formada diante da citação válida e regular da parte requerida, 

dando a entender que não tinham interesse na substituição do polo 

passivo, daí porque não é possível falar em omissão, obscuridade ou 

contradição na sentença, porquanto o édito apenas atendeu a 

manifestação dos embargantes. Por fim, quanto à alegação de contradição 

e obscuridade acerca do tipo de exercício da posse sobre os imóveis, se 

comodato ou se posse indireta, verifico que a sentença contém alguns 

equívocos quanto a forma de exercício da posse pelos 

autores/embargante/comodatários e pelo esposo da requerida 

(comodante), o que pode ter contribuído para as dúvidas surgidas pelos 

embargantes. Assim, a sentença consta de forma clara que a situação 

retratada nos autos caracterizava modalidade de comodato, contudo 

dispôs que a posse exercida pelos autores/embargante/comodatários era 

indireta, quando na realidade é direta, e a do comodante e sua esposa, ora 

requerida, era indireta. Deste modo, e à vista de estarem presentes os 

pressupostos processuais exigidos na lei de regência, no tocante a 

contradição acima apontada, acolho em parte os embargos de declaração 

opostos pelos embargantes, razão pela qual altero a sentença nos 

seguintes pontos: “(...) Essa situação fática afasta a pretensão da 

manutenção de posse requerida, pois na qualidade de comodatários e 

independentemente do tempo que perdura, a posse dos autores quanto 

aos imóveis se deu de forma direta, porém precária, já que poderia ser 

exigida a devolução pelo legítimo proprietário. (...) Portanto, conforme 

acima já transcrito, restou comprovado nos autos que o falecido esposo 

da requerida cedeu aos autores a posse dos imóveis objeto da lide, 

cessão esta que não descaracteriza o exercício da posse pela requerida, 

pois que exercida de forma indireta. (...)” No mais, mantenho inalterada a 

sentença prolatada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1001157-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIANO FRANCISCO DE SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001157-12.2017.8.11.0002. Parte Autora: 

REQUERENTE: ADRIANO SALES Parte Ré: REQUERIDO: VALERIANO 

FRANCISCO DE SALES Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, 

verifico que nenhuma das partes até o presente momento não efetuou o 

depósito dos HONORÁRIOS periciais, malgrado tenham sido devidamente 

intimadas para tanto. Assim, entendo oportuno sejam elas novamente 

intimadas para que procedam com o depósito dos HONORÁRIOS, 

consignando as penalidades de sua inércia. Assim, venha as partes 

(autor e requerido), em 10 (dez) dias, proceder com o DEPÓSITO dos 

honorários periciais, sob pena de constituir ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de MULTA, na forma do artigo 77, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003310-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

M. O. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003310-81.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MATHEUS OTAVYO OLIVEIRA DA SILVA, RAFAELLA DE 

ARAUJO OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: PLURAL GESTAO EM PLANOS 

DE SAUDE LTDA, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral c/c tutela de urgência proposta por Matheus 

Otavyo Oliveira da Silva, representado por sua genitora Rafaella De Araújo 

Oliveira, em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e 

Plural Administradora de Benefícios, sustentando, em síntese, que tentou 
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realizar uma consulta com a pediatra, quando foi surpreendido com a 

informação de que não seria possível liberar a consulta. Ao verificar com 

a segunda ré, foi informada de que havia um débito pendente em relação 

ao mês de novembro/2017. Alega desconhecer a dívida, uma vez que 

efetuou o pagamento corretamente das faturas, inclusive a de novembro. 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para que seja 

determinado às partes requeridas que reestabeleçam os serviços de 

plano de saúde e se abstenham de incluir o nome do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. Determinada a emenda da inicial no Id. 

12967361, se manifestou nos Ids. 12976369 a 12976072. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida a autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - 

PACIENTE COM CÂNCER - NEGATIVA DO EXAME PET-CT - 

PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO 

DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - 

COBERTURA DEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - 

MANUTENÇÃO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do 

Consumidor. (TJMT Ap 35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar os motivos que o autor não conseguiu realizar a consulta, 

mesmo tendo efetuado o pagamento. Deste modo, defiro a inversão do 

ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela 

antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, 

formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no 

intuito de adiantar seus efeitos. A tutela antecipada, ou 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. Munido desses 

conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do 

processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser deferido, 

pelos fundamentos que passo a expor. In casu, verifico que a relevância 

da fundamentação encontra-se consubstanciada na cópia do documento 

pessoal do requerente e do seu cartão de usuário (Id. 12915243), que 

demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre 

as partes. Ademais, também conduzem à formação de um juízo de 

probabilidade do direito ora invocado, uma vez que a requerente tentou 

resolver a lide de forma administrativa conforme demonstrado no Id. 

12915324, contudo a segunda reclamada se manteve inerte. Outrossim, a 

autora comprovou que efetuou o devido pagamento da fatura referente ao 

mês novembro/2017, consoante comprovante aportado no Id. 12915272, 

bem como efetuado pagamentos dos meses subsequentes a 

novembro/2017 conforme comprovado nos Ids. 12976391, inexistindo, 

portanto, justificativa para eventual suspensão dos serviços pela parte 

requerida. Não obstante, entendo que a presente medida não prejudica os 

interesses e direitos da requerida, em razão da sua provisoriedade, pois 

se não for vencedora a tese jurídica esboçada na petição inicial, a 

requerida poderá tomar as medidas necessárias para recebimento de seu 

crédito. Nestas condições, presentes os requisitos informadores da 

espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. Posto 

isso, defiro a tutela de urgência pretendida e determino que as requeridas 

sejam intimadas para que restabeleçam imediatamente os serviços do 

Plano de Saúde do cartão 0 056 301000040100 4, em nome de Matheus 

Otavyo Oliveira da Silva, bem como que se abstenham de inserir o nome 

do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, consoante 

pugnado na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 

30 (trinta) dias multa. No impulso, à vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 25/06/2018, às 16h a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica a parte autora 

intimada por meio de seu advogado constituído nos autos. No mesmo ato, 

cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000439-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000439-15.2017.8.11.0002 Parte Autora: 

AUTOR: ALTAIR DA SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT movida por Altair da Silva em desfavor de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Após o trânsito em 

julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e informou o 

depósito da quantia referente à obrigação imposta na sentença (id. 

12952026). Em seguida a parte autora se manifestou concordando com o 

valor depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (id. 

12986420). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em 

juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa no 

id. 12952026. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. De conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e 

atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em 

favor da parte autora conforme requerido no id. 12952026. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004787-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004787-76.2017.8.11.0002; Valor causa: 

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

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDRESSA RODRIGUES DA 

COSTA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT movida por Andressa Rodrigues da Costa em desfavor de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A. Após o trânsito em julgado da 

sentença a requerida compareceu aos autos e informou o depósito da 

quantia referente à obrigação imposta na sentença (Id. 11363031, 

11363033). Em seguida a parte autora se manifestou concordando com o 

valor depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (Id. 

12837461). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em 

juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa no 

Id. 11363033. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no 

Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora. P.I.C. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001357-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE ARAUJO DE CARVALHO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SILVA TORQUATO OAB - MT14487/O (ADVOGADO)

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA OAB - MT16835/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001357-53.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MARIELLE ARAUJO DE CARVALHO BARROS Parte Ré: 

RÉU: BRADESCO SAUDE S/A Vistos. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por Marielle Araújo de 

Carvalho Barros, em desfavor de Bradesco Saúde, todos devidamente 

qualificados nos autos. No Id. 11726342 foi proferida sentença que julgou 

procedente os pedidos iniciais, tendo sido apresentado embargos de 

declaração por ambas as partes nos Ids. 11949871 e 11988266, os quais 

foram analisados no Id. 12145214, sendo que em seguida as partes 

informaram a celebração de acordo extrajudicial no Id. 13011005. É o 

relatório. Decido. Pois bem, à vista de que as partes transacionaram, 

estando as mesmas devidamente representadas, possuindo seus 

procuradores poderes para transigir, a homologação do acordo e a 

consequente extinção do processo é medida que se impõe. Deste modo, 

considerando que o acordo firmado entre as partes visa justamente 

resolver a lide por completo, a homologação judicial é plenamente possível, 

não havendo aqui de se falar em ofensa ao art. 494, do Código de 

Processo Civil. Ao contrário, fazendo-se uma análise teleológica do novo 

texto do inciso III, alínea “a” do art. 487, do Código de Processo Civil, não 

se tem reapreciação do pedido formulado na petição inicial. Tal 

entendimento já era esposado pelos nossos egrégios Tribunais muito 

antes da reforma processual, conforme se verifica da jurisprudência do 

nosso egrégio Tribunal de Justiça, abaixo colacionada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TRANSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS 

SENTENÇA - APRECIAÇÃO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - RECURSO 

PROVIDO. As partes têm o direito, a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

de se comporem amigavelmente, cuja transação deve ser homologada 

pelo magistrado de primeiro grau.[1] Posicionamento idêntico a esse é visto 

no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. NULIDADE PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORA PÚBLICA. 

INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. 

INADIMPLEMENTO. A possibilidade de as partes transigirem não finda com 

a prolação da sentença no feito, sendo àquelas facultado requererem a 

homologação de acordo a qualquer tempo, mesmo após ser julgado o 

processo. Assim, inexistindo prejuízos às partes, afasta-se a alegada 

nulidade, tendo em vista os princípios da celeridade e da economia 

processual.(...) Apelo desprovido[2]. Posto isso, homologo o acordo de Id. 

13011005 para que surtam os seus legais efeitos em relação a este feito. 

Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC. Custas e honorários na forma convencionada. Transitada em 

julgada arquivem-se os autos com as baixas necessárias. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Numero: 30308, Ano: 2003 Magistrado: Des. Benedito Pereira do 

Nascimento, TJ/MT. [2] Apelação Cível Nº 70013961222, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 

Julgado em 15/03/2006.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003098-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GOMES FURTADO (EXEQUENTE)

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. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BENEDITO GOMES FURTADO Parte Ré: EXECUTADO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença proposta Benedito Gomes Furtado em desfavor de Itaú Seguros 

de Auto e Residência S.A, todos devidamente qualificados nos autos, 

visando o recebimento da obrigação imposta nos autos. Após o trânsito 

em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela intimação da parte 

executada para o pagamento do débito. Em seguida a parte executada 

alegou excesso de execução argumentando que o valor devido 

corresponde ao importe de R$ 5.861,13 (id. 12574438). No id. 12868468 o 

exequente manifestou concordância com o valor indicado pela executada 

e requereu a expedição de alvará em seu favor. Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação do crédito, uma vez que o valor depositado no id. 12574438 

serviu para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o 

processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). 

Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor 

da parte autora para levantamento da quantia depositado nos autos. 

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte exequente. Às providências 

necessárias. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004518-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA TABORGA (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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ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004518-71.2016.8.11.0002; 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 TABORGA 

Parte Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

movida por Cristina Aparecida Taborga em desfavor de Itaú Seguros de 

Auto e Residência S/A. Após o trânsito em julgado da sentença a 

requerida compareceu aos autos e informou o depósito da quantia 

referente à obrigação imposta na sentença (Id. 12269053). Em seguida a 

parte autora se manifestou concordando com o valor depositado e 

requereu a expedição de alvará em seu favor (Id. 12399243). Após os 

autos vieram conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta 

na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela requerida 

serviu para adimplir o débito, conforme se observa no Id. 12269053. Posto 

isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos em 

virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005300-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS EDUARDO LEMIS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005300-78.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DENIS EDUARDO 

LEMIS DE LIMA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Denis Eduardo Lemes de Lima 

propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, alegando que 

em 09/10/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Emenda da inicial determinada no Id. 4309485 e manifestação no Id. 

4372862. A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 5540708), 

sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 5567069), alegando a 

necessidade de retificação da autuação, inexistência de requerimento 

administrativo, ausência de interesse de agir, princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito aduz a 

inexistência de prova da invalidez e necessidade de prova pericial. Ainda, 

ressaltou que havendo condenação o pagamento da indenização deverá 

ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, aduz que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no Id. 

6107327. No Id. 11687594 foi determinado às partes manifestarem se 

pretendiam que fosse juntada a avaliação médica ou a realização de 

perícia, tendo a parte autora pugnado pela juntada da avaliação no Id. 

11813775. No Id. 11929617 foi juntada a avaliação médica. Em seguida, a 

parte requerida se manifestou no Id. 11986012. Após, os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Denis 

Eduardo Lemes de Lima em desfavor Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Da falta de interesse de agir e inexistência de 

requerimento administrativo Aduz a parte requerida ausência de interesse 

de agir, sob a alegação de que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 4372862. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: “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).”(TJ/MT - 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) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido do processo No tocante a alegação veiculada 

pela requerida, de que falta pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não juntada 

de comprovante de endereço, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no id. 4292134 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Dessa forma, diante da juntada de comprovante 

de endereço pela parte autora, afasto a presente preliminar. Da 

sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o 

mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. Do 

mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 

6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que 

não restou comprovado nos autos a alegada invalidez permanente, razão 

pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu tornozelo esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11929617, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 
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entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

tornozelo esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu tornozelo esquerdo em 25%, a lei estabelece 

o pagamento de até 25%, do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada 

em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Denis Eduardo Lemes de 

Lima em desfavor Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 09/10/2016 (Id. 4292182), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003984-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINHA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003984-93.2017.8.11.0002; Valor causa: 

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

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

SILVINHA ALVES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Silvinha Alves da Luz 

Gomes em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Após o 

trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e 

informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na sentença 

(Id. 12204474, 12204483). Em seguida a parte autora se manifestou 

concordando com o valor depositado e requereu a expedição de alvará 

em seu favor (Id. 12877747). Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que o 

valor depositado em juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, 

conforme se observa no Id. 12204483. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e 

atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em 

favor da parte autora. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003421-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003421-36.2016.8.11.0002; Valor causa: 

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

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

JOSE LUIZ DA SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por José Luiz da Silva em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. Após 

o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e 

informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na sentença 

(Id. 11530057, 11530062). Em seguida a parte autora se manifestou 

concordando com o valor depositado e requereu a expedição de alvará 

em seu favor (Id. 13012332). Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 
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virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que o 

valor depositado em juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, 

conforme se observa no Id. 11530062. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e 

atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em 

favor da parte autora. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002118-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PRADO GARCIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CORDEIRO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002118-16.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 24.764,72; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: PAULO CESAR PRADO GARCIA DE 

SOUZA Parte Ré: RÉU: SIDNEI CORDEIRO EIRELI - ME Vistos, etc. Paulo 

César Prado Garcia de Souza ingressou com a presente ação monitória 

em desfavor de Sidnei Cordeiro Eireli-ME. Na decisão de Id. 12873004 

determinada a emenda da inicial. A parte autora se manifestou nos autos 

no Id. 12965127, oportunidade em que formulou pedido de desistência da 

ação. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido 

de Id. 12965127 se trata de uma simples manifestação de desistência da 

lide. Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a 

sua anuência. Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 

485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao 

pagamento de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002052-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR IVAN DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002052-36.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 39.350,42; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IGOR IVAN DA COSTA LEITE Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Igor Ivan Da Costa Leite ingressou 

com a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

indenização por danos morais em desfavor de Banco Bradesco S/A, 

devidamente qualificado nos autos. Determinada a emenda da petição 

inicial no Id. 12302522 a parte autora não atendeu ao comando judicial, 

deixando transcorrer in albis o prazo concedido, apesar de devidamente 

intimada conforme registro de ciência no dia 22.03.2018, constante nos 

expedientes do PJE. Os autos me vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da 

petição inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com 

ônus de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da parte autora para 

sanar a irregularidade apontada no Id. 12302522 inexistem alternativas 

senão indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo único, 

artigo 321, do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição 

inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, com espeque no 

inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, 

cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro o benefício da justiça 

gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por 

insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos 

na distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001239-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001239-09.2018.8.11.0002. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA 

Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito e relação jurídica com pedido de indenização por 

dano moral proposta por Odirley Nobre de Almeida em desfavor de Oi 

S.A., todos devidamente qualificados nos autos. No Id. 13075988 as 

partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação. É o relatório. 

Decido. Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os 

requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes (Id. 13075988). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do 

art. 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas remanescentes a teor do art. 

90, § 3º, do CPC, sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007508-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007508-98.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 42.224,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: CARLA DA COSTA MARQUES Parte Ré: RÉU: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. Carla da Costa Marques propôs 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c ressarcimento em dobro de cobrança indevida com pedido de 

liminar, em face de União Norte do Paraná de Ensino Ltda. - Unopar, 

aduzindo, em suma, que firmou um acordo com a parte requerida, 

oportunidade em que quitou, em parcela única, o valor de R$ 1.496,12 (um 

mil, quatrocentos e noventa e seis reais e doze centavos), referente às 

mensalidades dos meses de fevereiro/2017, março/2017, abril/2017 e 

maio/2017. No entanto, afirma que seu nome foi inserto nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, por três vezes, nos contratos de n. 

170175393, 16961252 e 169097218, referente aos meses de 

fevereiro/2017, no valor de R$ 314,60 (trezentos e quatorze reais e 

sessenta centavos), março/2017 no valor de R$ 398,88 (trezentos e 

noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) e abril/2017 no valor de R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 240 de 252



398,88 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Nessa 

senda, alega que realizou reclamação perante o Procon em 11/08/2017, 

onde obteve como resposta a informação de que os débitos foram 

quitados por meio do acordo de n. 6733107, o qual incluía os débitos dos 

meses fevereiro/2017, março/2017, abril/2017 e maio/2017 e que não 

possui débitos com a requerida, podendo realizar a rematrícula para 

2017/2, não obstante não retirou seu nome dos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, postulou a concessão de tutela de urgência 

para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e, no 

mérito, que seja declarado inexistente o débito na quantia de R$ 1.112,36 

(um mil, cento e doze reais e trinta e seis centavos), bem como que seja a 

requerida condenada a ressarcir em dobro o valor cobrado indevidamente, 

na quantia de R$ 2.224,72 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e 

setenta e dois centavos), além da condenação em danos morais, no 

importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No Id. 10377712 foi deferida 

a liminar. Audiência de conciliação realizada conforme termo de Id. 

11075677. No Id. 11043001 a parte requerida apresentou contestação, 

aduzindo que a autora se encontra equivocada em seu pleito, uma vez 

que não há nexo de causalidade entre o ato praticado pela requerida e o 

dano experimentado pela autora. Outrossim, afirma que inexiste 

responsabilidade de indenizar em face da requerida, uma vez que não há 

qualquer ação ou omissão, assim como também não há qualquer 

negligência, imprudência ou imperícia, não sendo justo lhe responsabilizar 

por um ato de omissão praticado pela autora. Por fim, discorre acerca da 

legalidade da inscrição, inexistência de ato ilícito a justificar eventual 

condenação em danos morais e impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação apresentada no Id. 11061938. Instados a apresentarem as 

provas que pretendem produzir (Id. 11377427), apenas a parte autora se 

manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lide. Após, os autos 

permaneceram conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e 

decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, 

inciso I, do CPC/2015, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Do Mérito Pretende a 

autora a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.112,36 

(um mil, cento e doze reais e trinta e seis centavos), com a consequente 

condenação da requerida em danos morais no valor de 40.000,00 

(quarenta mil reais) e devolução em dobro dos valores pagos. Pois bem, 

analisando detidamente os autos, apresenta-me como incontroverso o 

pagamento efetuado pela autora, notadamente em virtude do documento 

de Id. 10110469. Isso porque, a autora comprovou ter realizado o 

pagamento do valor de R$ 1.496,12 (um mil, quatrocentos e noventa e seis 

reais e doze centavos), sendo que a própria parte requerida, em resposta 

à reclamação efetuada pela autora no Procon afirmou que “os débitos 

foram quitados através da renegociação 6733107 onde incluía os boletos 

02, 03, 04 e 05 de 2017/1. A aluna não possui mais débitos em matrícula, a 

rematrícula para 2017/2 está disponível para renovação” (Id. 10110472). 

Dessa forma, verifico que não há provas da existência de uma dívida 

pendente entre a requerente e a requerida que justificasse a negativação 

do nome da autora, já que as parcelas referentes ao ano de 2017 

encontravam-se em dia, razão pela qual a declaração de inexigibilidade da 

dívida apresenta-se como medida imperiosa. Diante disso, é de ser 

declarada a inexistência do débito no importe de R$ 1.112,36 (um mil, 

cento e doze reais e trinta e seis centavos), excluindo-se, definitivamente, 

a restrição creditícia, devendo arcar com as consequências advindas da 

indevida inclusão. Da repetição de indébito No que tange ao pedido de 

devolução em dobro da quantia cobrada pela requerida, tenho que este 

não merece ser acolhido. Isso porque, para a configuração da repetição 

do indébito em dobro é necessário o preenchimento de dois requisitos 

objetivos, a cobrança indevida e o pagamento pela autora do valor 

indevidamente cobrado, conforme dispõe o parágrafo único do art. 940 do 

CPC. Dito isso, entendo que não há, neste caso, direito a repetição do 

indébito, já que a autora não efetivou o pagamento dos títulos insertos nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, só se restitui aquilo 

que foi pago. Senão houve pagamento, não há restituição e, menos ainda, 

em dobro. Sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. JUNTADA DE 

DOCUMENTOS EM SEDE DE APELO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E GARANTIDO 

O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO DO ART. 940 DO CC. - A 

aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 

pressupõe que (i) tenha havido pagamento e que haja (ii) má-fé ou dolo do 

credor, o que não se verifica no caso concreto. APELO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071504138, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

17/11/2016) Do dano moral No que tange aos Danos Morais, dúvida não 

há, também, quanto ao fato de que a conduta da requerida foi ilícita, 

havendo violação à honra da autora com a negativação indevida de seu 

nome. O renomado doutrinador S.J. de Assis Neto, ao conceituar o Dano 

Moral elucida: É a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável 

de uma pessoa. É a violação do sentimento que rege os princípios morais 

tutelados pelo direito[1]. Neste contexto, a inclusão do nome da autora no 

banco de dados de proteção ao crédito por dívida adimplida deve ser 

considerada como ato ilícito que repercute negativamente sobre a honra e 

enseja a indenização por danos morais, nos termos do art. 14, c/c 29, do 

Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao 

elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta 

hipótese, é evidentemente objetiva. Nesta senda, a jurisprudência do 

nosso egrégio Tribunal de Justiça: Se não o fosse, presente estaria à 

responsabilidade objetiva, determinada pelo CDC (artigo 14), não havendo 

como fugir da responsabilidade civil. O registro indevido de nome de 

outrem no SERASA, caracteriza constrangimento à personalidade da 

pessoa, sobretudo quando calcada como emitente de cheques sem 

fundos. Caracterizado o ato ilícito, surge a necessidade de composição 

dos danos morais em favor do ofendido[2] De fato, o entendimento da 

doutrina e jurisprudência é unânime ao defender que a ocorrência de 

dano, nestas hipóteses, é presumida, tornando-se desnecessária a sua 

comprovação, por caracterizar o denominado dano moral n re ipsa. A 

propósito do tema, destaco a jurisprudência do colendo Superior Tribunal 

de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO 

PRESUMIDO. VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 

CONTROLE PELO STJ. (...) II - A exigência de prova de dano moral se 

satisfaz com a demonstração da existência de inscrição ou mantença 

indevida do nome do suposto devedor no cadastro de inadimplentes. III - O 

arbitramento do valor indenizatório por dano moral se sujeita ao controle 

desta Corte. E, inexistindo critérios determinados e fixos para a 

quantificação do dano moral, recomendável que sejam atendidas as 

peculiaridades do caso concreto. Recurso especial provido (STJ, 3ª 

Turma, REsp. n. 303888, Rel. Ministro Castro Filho, j. em 20/11/03, pub. 

28/6/04, p. 300). Portanto, comprovada a inscrição indevida do nome da 

autora no rol de devedores, está caracterizada a falha na prestação do 

serviço realizado pela requerida, gerando danos morais a autora, eis que 

deixou de adotar todas as cautelas necessárias deixando inscrito o nome 

da autora em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida já quitada. Assim, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pela requerente, cumpre-me, agora, examinar somente a 

fixação do seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[3]. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma 

vez reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, 

considerando as condições econômicas financeiras das partes, os 

transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que pelas 

provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo que 

a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o 

objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e 

tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento 

do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e 

penalizante”[4]. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de 

Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o 

julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o 

sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de 
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locupletamento fácil[5]”. Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.112,36 

(um mil, cento e doze reais e trinta e seis centavos); condenar a requerida 

ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC/2015. Considerando que “na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba 

honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Editora Bestbook, 1ª edição, 

segunda tiragem, 1.998. [2] Número: 37918, Ano: 2005, Magistrado: des. 

Sebastião de Moraes Filho, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br), acesso em 

29 de agosto de 2008. [3] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [4] RSTJ 

33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator 

Ministro Cláudio Santos. [5] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 

8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data 

de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade 

Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000421-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000421-91.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO 

FERREIRA DE ANDRADE Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. João Ferreira de Andrade 

propôs a presente ação de indenização por danos morais com pedido 

liminar em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, 

sustentando, em síntese, que adquiriu de forma onerosa um imóvel situado 

na Rua D, Quadra 20, Lote 06, Bairro Parque das Mangabeiras, nesta 

comarca, o qual se encontra desabitado desde janeiro/2016, motivo 

porque era efetuado o pagamento da taxa mínima correspondente a R$ 

29,00 (vinte e nove reais). No entanto, aduz que em dezembro/2016 

recebeu uma fatura de R$ 2.750,13 (dois mil, setecentos e cinquenta reais 

e treze centavos), tendo sido informado pela requerida que se tratava de 

uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao devido, conforme 

Resolução 414 da Aneel. Afirma que foi feita uma perícia no medidor, a 

qual não respeitou o contraditório, pois o autor não foi intimado para se 

manifestar ou contrapor a alegação de fraude no medidor. Assim, 

pretende a declaração de inexistência de débito em face da fatura emitida 

no valor de R$ 2.750,13 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e treze 

centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no importe de 40 (quarenta) salários mínimos. No Id. 

4709052 o pedido liminar foi deferido. Audiência de conciliação realizada 

conforme termo de Id. 5851827. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação no Id. 6142783, afirmando que no dia 11/11/2016 

foi realizada uma inspeção no imóvel da parte autora, oportunidade em que 

a requerida verificou que o equipamento apresentava desvio de energia 

no ramal de ligação, de modo que não havia registro do correto consumo 

da unidade consumidora. Nesse passo, aduz que expediu o competente 

Termo de Ocorrência e Inspeção de n. 569013, salientando que não há 

necessidade de substituição do equipamento ou de envio do aparelho para 

perícia no Inmetro, uma vez que a anomalia é externa ao aparato. Segue 

alegando que a cobrança não se trata de uma multa imposta ao usuário, 

mas uma recuperação da receita referente ao período em que havia um 

desvio no medidor e o consumidor pagava menos do que consumia, 

aduzindo, ainda, que o procedimento foi feito dentro da legalidade, em 

plena consonância com as resoluções da Aneel. Esclarece que o termo de 

ocorrência não constitui em simples ato unilateral, mas sim ato 

administrativo editado por concessionário de serviço público que goza de 

presunção de veracidade e legitimidade. Aduz a inexistência de dano 

moral no presente caso em virtude da ausência de ato ilícito praticado pela 

requerida. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e, 

caso seja acolhida a pretensão indenizatória, que sejam observados os 

preceitos da moderação e proporcionalidade quando da fixação do 

quantum. O autor apresentou impugnação à contestação no Id. 8000605. 

No Id. 11308255 a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide, ao passo que o autor nada manifestou. Após os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide 

com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Do mérito O ponto fundamental da presente demanda 

consiste em saber se a autora é responsável pelo débito no valor de R$ 

2.750,13 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e treze centavos), 

cobrado na fatura com vencimento em 26/12/2016, a partir de inspeção 

técnica realizada pela requerida no medidor de consumo da residência do 

autor. Pois bem, inicialmente denota-se que a despeito de as faturas 

estarem em nome da antiga proprietária do imóvel, evidencia-se pelo 

contrato de compra e venda de Id. 4668894 a aquisição pelo autor no ano 

de 2015, sendo ele pessoa legítima para ajuizar ação indenizatória acerca 

de irregularidades de débitos oriundos de unidade consumidora que esteja 

em nome do antigo proprietário, conforme jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SUPOSTA ILEGALIDADE 

NA COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ERRO IN 

PROCEDENDO. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL EM QUE 

SE ENCONTRA INSTALADA A UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO 

PROVIDO. 1. O proprietário do imóvel é legítimo para ajuizar ação 

indenizatória acerca de suposta irregularidade de débitos oriundos de 

unidade consumidora que esteja em nome do antigo proprietário. 

Precedentes TJMA. 2. Apelação provida. (TJMA – APL 

0061321-92.2014.8.10.0001, Primeira Câmara Cível, Relator Kleber Costa 

Carvalho, 21/03/2016). De outro lado, verifica-se que o medidor da 

unidade de consumo em questão foi vistoriado no dia 11/11/2016, no qual 

conta que o referido equipamento encontrava-se com “desvio de energia 

no ramal de ligação” (Id. 6142831). Conquanto a requerida tenha efetuado 

vistoria na unidade consumidora do autor, certo é que este não foi 

devidamente cientificado de tal ato, conforme se observa do Termo de 

Ocorrência e Inspeção juntado no Id. 6142831, de modo que pudesse 

impugná-lo na ocasião da sua realização, ou ao menos tomar 

conhecimento do procedimento administrativo realizado, uma vez que não 

há assinatura de qualquer acompanhante no ato da inspeção. Portanto, a 

vistoria levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não 

se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora do autor 

apresentava algum defeito. Devo ainda consignar que a presunção do 

Termo de Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas relativa, 

principalmente quando realizada de forma unilateral, sem o 

acompanhamento da parte adversa, como ocorreu no caso concreto. 

Portanto, não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria 

realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a 

impugnação da mesma, principalmente, quando não foram observados os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse 

sentido, vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial: DECLARATÓRIA 

- INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobrança de diferença de consumo baseada em 

suposta fraude no medidor - Lavratura do TOI - Produção de prova 

unilateral - Perícia indireta elaborada com base nos extratos de consumo - 
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Inadmissibilidade - Documentos produzidos unilateralmente - A 

concessionária não pode fazer cobrança com base em suposta diferença 

de consumo detectado no Termo de Ocorrência de Irregularidade, sem 

observar os princípios do contraditório e da ampla defesa -Procedência da 

ação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00093393720118260506 SP 

0009339-37.2011.8.26.0506, Relator: Claudio Hamilton, Data de 

Julgamento: 27/05/2014, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 02/06/2014). Assim, não se pode impor ao requerente o 

pagamento do valor de R$ 2.750,13 (dois mil, setecentos e cinquenta reais 

e treze centavos) referente a recuperação de consumo, devendo tal 

débito ser declarado inexistente em decorrência dos fatos acima 

narrados. Do dano moral Destarte, a guisa destes fatos, a cobrança 

indevida de valores, com a consequente emissão de fatura indevida de 

energia elétrica, deve ser considerado ato ilícito, cumprindo a requerida 

arcar com a correspondente indenização por danos morais, 

desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva, 

como prescreve o art. 14 do CDC. 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. Ademais, são notórios os transtornos causados ao 

requerente ante a falha na prestação de serviço pela requerida, posto que 

ao emitir a fatura indevida, gerou uma insegurança para ao requerente, 

ferindo o seu equilíbrio emocional, na condição de consumidor de energia 

elétrica, bem este essencial a vida moderna, tanto que seu fornecimento 

está sujeito a continuidade, dispensando maiores considerações sobre o 

assunto. A propósito, colho o seguinte julgado: AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA 

SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial. (TJMT - Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado 

no DJE 20/12/2016) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – ATO ILÍCITO – COMUNICADO DE CORTE DE ENERGIA SEM 

MENCIONAR O INADIMPLEMENTO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO DO MÊS 09/2009 – PAGAMENTO DA CONTA – SUSPENSÃO 

DO SERVIÇO INDEVIDA – AFRONTA AO DISPOSITIVO DO ARTIGO 42 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR POR 

DANOS MORAIS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – CORRETO 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O comunicado de corte 

consubstanciado em débito pretérito apurado unilateralmente, sem indicar 

o motivo da suspensão de energia, caracteriza ato ilícito, ainda mais se 

houve o pagamento da conta de energia elétrica referente à fatura mensal 

do mês de setembro de 2009 em casa lotérica autorizada, sendo incabível 

o corte por dívida relativa à recuperação de consumo que não se faturou, 

sequer descrito em comunicado. Comprovada a cobrança indevida de 

valores ao consumidor e o seu pagamento, está caracterizada a falha na 

prestação de serviços realizado pela apelante, gerando danos morais, 

cujo valor arbitrado deve se ater ao bom senso, a razoabilidade e a 

proporcionalidade. O termo inicial dos juros moratórios deve ser mantido 

nos termos fixados na r. sentença, não incidindo o postulado a partir da 

data do Arbitramento. (TJMT - Ap 35092/2013, DR. MARCOS JOSÉ 

MARTINS DE SIQUEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/08/2013, Publicado no DJE 30/08/2013) Assim, reconhecida a 

existência do dano moral causado a requerente, cumpre-me agora 

examinar somente a questão da fixação de seu valor. Nesse ponto, mister 

se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos 

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão” (in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento da parte autora e tampouco o 

empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e 

pedagógico. Do dispositivo Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do 

débito de R$ 2.750,13 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e treze 

centavos) referente à recuperação de consumo cobrado na fatura de 

energia elétrica com vencimento em 26/12/2016 (Id. 4668870). Ainda, 

condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do requerente, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo 

índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% 

a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) em 26/12/2016 (Id. 

4668870). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e na verba honorária, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, 

do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, do art. 85). Transitado em 

julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 

quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001103-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PORTES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para apresentar 

IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001657-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARINEU JOSE CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para apresentar 

IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001164-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para apresentar 

IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004211-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. (RÉU)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para apresentar 

IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007176-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI LAIA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908/O (ADVOGADO)

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVELI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para apresentar 

IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002774-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO)

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E RELAÇÃO DE CREDORES PRAZO: 15 DIAS Processo: 

1002774-70.2018.8.11.0002; Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL Parte 

Autora: AUTOR: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA Administradora 

Judicial: ALINE BARINI NESPOLI INTIMANDO/ CITANDO/ NOTIFICANDO: 

TERCEIROS INTERESSADOS E CREDORES FINALIDADE: INTIMAR OS 

CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do artigo 52 da Lei nº 

11.101/2005, da presente ação de Recuperação Judicial deferida em favor 

da empresa TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, consoante consta da 

petição inicial a seguir transcrita em resumo, ficando advertidos os 

credores do prazo disposto no art. 7º, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005 

para, em 15 (quinze) dias apresentarem suas habilitações e/ou 

divergências de crédito ao Administrador Judicial, bem como 

consignando-se, ainda, que os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias 

para manifestarem sobre o plano de Recuperação Judicial, a partir da 

publicação do edital que alude o § 2º, do art.7º, ou § único, do art. 55 da 

aludida norma. O presente edital será publicado, e afixado no lugar de 

costume para que no futuro ninguém possa alegar ignorância. RESUMO 

DA INICIAL: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, CNPJ n° 

01.967.727/0001-05, formula pedido de Recuperação Judicial com fulcro 

na Lei n. 11.101/2005. A empresa Requerente iniciou suas atividades em 

março de 2005, desde então, sempre esteve sediada na cidade de Várzea 

Grande/MT, prestando serviços de beneficiamento, empacotamento e 

distribuição de arroz e feijão em todo o território mato-grossense e nos 

Estados do Acre, Rondônia, Pará, Distrito Federal, Piauí, São Paulo, Goiás, 

Pernambuco, Amazonas e Rio Grande do Norte. No início de suas 

atividades a empresa contava com apenas 05 (cinco) colaboradores, 1 

(um) armazém de 2.000 metros quadrados e 1 (uma) linha de produção 

com capacidade para processamento de 100 (cem) sacas de arroz de 60 

Kg por hora. Ao longo dos anos as atividades se expandiram e hoje a 

estrutura da empresa é composta por 8 (oito) silos para a secagem dos 

grãos, 3 (três) armazéns que somam 8.000 (oito mil) metros quadrados 

para a estocagem do arroz e 3 (três) linhas de produção, possuindo a 

capacidade de beneficiamento de 300 (trezentas) sacas de arroz de 60 

Kg por hora, o que possibilita o processamento de mais de 4.000 (quatro 

mil) toneladas de arroz por mês, gerando 43 (quarenta e três) empregos 

diretos, entre colaboradores próprios e terceirizados, e 129 (cento e vinte 

e nove) empregos indiretos, sendo a única empresa que atualmente 

dispõe do processo da parboilização de arroz no Estado de Mato Grosso. 

Contudo, a solidez angariada com os longos anos de atividade, bem como 

o patrimônio e todo o know-how construído até então, não foram 

suficientes para afastar a crise econômico-financeira momentaneamente 

vivenciada. Com a escassez de arroz no Mato Grosso, a empresa foi 

obrigada a buscar novos fornecedores no Rio Grande do Sul/RS e no 

Paraguai, o que gerou uma redução drástica na rentabilidade das 

atividades empresariais, ante ao custo mais elevado da matéria prima, que 

foi majorado em virtude do preço do frete para operacionalizar a logística 

do produto. Anteriormente ao período da crise, 70% da produção da 

requerente era exportada para outros estados da federação e 30% 

destinada ao mercado local. Durante o período crítico, onde a escassez de 

arroz no estado elevou os custos de produção ocasionando a queda da 

competitividade, a empresa perdeu praticamente todo o mercado externo, 

vendendo a produção apenas em Mato Grosso, o que significou uma 

redução abrupta de 70% das receitas. Destarte, inobstante a crise 

momentânea que atravessa, em virtude das margens operacionais dos 

seus negócios, bem como pela qualidade e quantidade de seus ativos, não 

restam dúvidas acerca de sua viabilidade e capacidade de soerguimento, 

bastando, para tanto, que as dívidas negociadas a curto prazo sejam 

alongadas, ou ao menos suspensas pelo período necessário à 

implementação das estratégias de liquidez que serão oportunamente 

detalhadas no plano de recuperação judicial. RESUMO DA DECISÃO: 

Vistos, em correição. Trata-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por 

TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA, sociedade empresária 

devidamente qualificada e representada nos autos. (...)Pretende, alegando 

ser economicamente viável, o deferimento do presente pedido de 

Recuperação Judicial, para salvaguardar a empresa, com a “manutenção 

de suas atividades, a colaboração com economia local, a geração de 

receitas tributárias e a conservação e criação de sendo a recuperação a 

única forma empregos, diretos e indiretos, daí decorrentes” 

economicamente viável.(...) Por tais razões, com base no disposto no 

artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho a pretensão contida na petição 

inicial e, consequentemente, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA 

LTDA, passando a determinar o que segue: Nomeio como 

ADMINISTRADORA JUDICIAL Aline Barini Néspoli, advogada, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 9.229, com endereço sito à Avenida Historiador Rubens 

de Mendonça, nº 2.000, sala 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, CEP: 

78.050-000, Cuiabá/MT, fone: (65) 3359.2316/99983-3166, e-mail: 

alinebarini@abn.adm.br, site: www.abn.adm.br, que deverá ser intimada 

pessoalmente com cópia da presente decisão, para dela tomar ciência e, 

em quarenta e oito (48) horas, dizer se aceita o encargo. Em caso positivo 

deverá assinar, na sede deste Juízo, o respectivo termo de compromisso, 

se comprometendo a fielmente desempenhar a função e todas as 

responsabilidades a ela inerentes, especialmente nos termos dos arts. 21, 

22, 23 e 33 da LRF. Determino a suspensão de todas as ações e 

execuções contra a empresa devedora, pelo prazo máximo de 180 (cento 

oitenta dias) úteis, na forma e nos termos das disposições do art. 6º da 
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LRF, permanecendo os respectivos autos nos Juízos onde se processam, 

ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da LRJF e as 

relativas a créditos previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma Lei, 

competindo à empresa recuperanda comunicarem a suspensão aos 

Juízos competentes. Determino que a Concessionária de Energia Elétrica 

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em relação 

aos débitos informados até o protocolo desta exordial, se abstenha 

imediatamente de efetuar a suspensão de fornecimento de energia , de 

titularidade da Autora, ou caso já elétrica da Unidade Consumidora 

6/963693-7 tenha suspendido o fornecimento, restabeleça o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora da Agravada, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).(...) No mais, conforme fundamentado no ‘item 1’ da presente 

decisão, DEFIRO o parcelamento da taxa judiciária devida em 6 (seis) 

parcelas mensais, vencendo a primeira no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da intimação desta decisão. Cumpridos os itens acima, abra-se 

vista ao Ministério Público. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 2018. 

(Assinado Digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito. 

RELAÇÃO DE CREDORES DA EMPRESA TERRA NOVA AGROINDUSTRIA 

LTDA, COM A SEGUINTE ORDEM: NÚMERO DO CRÉDITO, NOME DO 

CREDOR, VALOR DO CRÉDITO E CLASSIFICAÇÃO: 1, D C Comercio De 

Cereais Ltda, R$ 747.360,18, Quirografário; 2, Macro Agronegocios Eireli, 

R$ 874.908,62, Quirografário;3, Gilmar Garshal, R$ 115.701,74, 

Quirografário;4, Alexandre Gonçalves Pereira, R$ 233.154,97, 

Quirografário;5, Marta Proença, R$ 307.369,88, Quirografário;6, Maycon 

Sponchiado, R$ 171.837,58, Quirografário;7, Celso Bigolin, R$ 300.000,00, 

Quirografário;8, Gladistone Antonio Dallan, R$ 151.296,96, Quirografário;9, 

Anadir Salete Dallan, R$ 142.586,32, Quirografário;10, Oscar Antonio 

Dallan, R$ 53.228,70, Quirografário;11, Mario Jose Gozzi, R$ 44.717,40, 

Quirografário;12, Clair Ivone Rossetto Ficher, R$ 16.244,07, 

Quirografário;13, Ademir, R$ 211.221,50, Quirografário;14, Granopar Arm 

Gerais Com E Representações, R$ 15.460,44, Quirografário;15, Hiroyoshi 

Konno, R$ 43.459,31, Quirografário;16, Pedro Geraldo Bravim, R$ 

50.047,33, Quirografário;17, Agropecuaria Agua Azul, R$ 160.014,46, 

Quirografário;18, Antonio Domingos Debastiane, R$ 34.992,44, 

Quirografário;19, Banco Do Brasil, R$ 4.413.770,00, Quirografário;20, 

Banco Bradesco Cartões, R$ 50.000,00, Quirografário;21, Banco 

Bradesco S.A, R$ 1.907.178,00, Quirografário;22, Banco Safra, R$ 

2.076.713,05, Quirografário;23, Banco Mercantil Do Brasil, R$ 78.366,00, 

Quirografário;24, Banco Santander, R$ 573.269,00, Quirografário;25, Itau 

Unibanco, R$ 732.848,00, Quirografário;26, Banco Toyota Do Brasil, R$ 

14.311,00, Quirografário;27, Banco Daycoval, R$ 836.997,00, 

Quirografário;28, Cartão Bndes, R$ 55.000,00, Quirografário;29, Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora De Enegia , R$ 52.235,73, Quirografário;30, 

Odete Pavan Pessetto E Cia Ltda Me, R$ 208,09, Quirografário;31, 

Marquez Transp Rod E Com De Cereais - Eireli, R$ 48.214,58, 

Quirografário;32, Posto Rio Cuiabá Ltda, R$ 9.728,85, Quirografário;33, 

Plasmel Ind E Com De Plasticos Ltda, R$ 27.578,48, Quirografário;34, Selco 

Engenhara Ltda, R$ 386,67, Quirografário;35, Centro De Integração 

Empresa - Escola Ciee, R$ 546,00, Quirografário;36, Bigolin Rolamentos E 

Retentores Ltda, R$ 1.106,00, Quirografário;37, Multhifer Maq Ferragens E 

Ferramentas Ltda, R$ 4.009,30, Quirografário;38, Industria Machina 

Zaccaria , R$ 18.300,00, Quirografário;39, Widal & Marchioretto Ltda, R$ 

185,00, Quirografário;40, O Classificador Ltda , R$ 6.345,53, 

Quirografário;41, A E C Assessoria Contabil Ltda , R$ 2.685,98, 

Quirografário;42, E P De Amorim Comercio Representações E Transp, R$ 

5.065,57, Quirografário;43, Tio Lino Ind De Alim Imp E Exp Ltda, R$ 

10.665,00, Quirografário;44, Rafitec Ind E Com De Sacarias, R$ 10.201,49, 

Quirografário;45, Patena Ind De Resinas E Filmes Plasticos Ltda, R$ 

18.340,29, Quirografário;46, Reicol Artefatos De Borracha Ltda , R$ 

60.105,00, Quirografário;47, Atlantico Fab E Man De Maquinas Industriais 

Eireli, R$ 252,89, Quirografário;48, Stilo Consultoria Trib Sociedade Simples 

Ltda, R$ 5.947,28, Quirografário;49, Monteiro Bob Etiq Ltda , R$ 550,00, 

Quirografário;50, Parana Comercio De Mat Eletricos E Serviços, R$ 

2.101,54, Quirografário;51, Alimentos Masson Ltda, R$ 12.250,00, 

Quirografário;52, Gps Logistica E Gerenciamento De Riscos, R$ 5.757,50, 

Quirografário;53, Consisa Informatica Ltda, R$ 1.240,20, Quirografário;54, 

Dd Brasil Cuiaba Dedetização Ltda, R$ 1.200,00, Quirografário;55, Plaszom 

Zomer Ind De Plasticos Ltda, R$ 45.562,84, Quirografário;56, Cata Tecidos 

E Embalagens Industriais Ltda, R$ 8.283,50, Quirografário;57, Fribon 

Transportes Ltda, R$ 32.928,00, Quirografário;58, Miguel Gomes De Souza 

Junior, R$ 20.000,00, Quirografário;59, Sergio Flavio De Alboquerque, R$ 

296,00, Quirografário;60, Younet Comercio E Seviços De Tecn De Inf Ltda 

, R$ 149,00, Quirografário;61, Renova Transp E Serviços Ltda , R$ 

197.216,75, Quirografário;62, Falubi Comercio De Servicos Em Analise De 

Credito Ltda Me - Me, R$ 8.078,76, Quirografário;64, Automatek Norte 

Peças E Serviços Ltda Me, R$ 1.024,00, Quirografário;65, Sindicato 

Estadual Das Ind De Arroz No Est De Mato Grosso, R$ 1.065,00, 

Quirografário;66, Compilando Soluções Em Tecnoligias, R$ 1.504,90, 

Quirografário;67, Cremoso Alimentos Ltda, R$ 49.333,34, Quirografário;68, 

Conselho Regional De Medicina Veterinária - Crvm, R$ 237,00, 

Quirografário;70, Enterpritec Com De Equipamentos Ltda, R$ 220,00, 

Quirografário;71, Pluma Embalagens Ltda, R$ 150,75, Quirografário;72, 

Liderança Transportes Ltda, R$ 4.446,40, Quirografário;73, 

Superintendencia Fed De Agric Pec E Abastecimento, R$ 15.430,31, 

Quirografário;80, Antonio Adalberto M Dos Santos, R$ 700,00, 

Quirografário;81, B M Lima Represent Comerciais Eireli, R$ 1.224,00, 

Quirografário;82, Edvaldo Augusto Dos Santos, R$ 2.000,00, 

Quirografário;83, Ari Transportes Eireli, R$ 140,64, Quirografário;84, 

Ancora Locação E Venda De Imoveis, R$ 1.946,14, Quirografário;85, Luis 

Gonçalves Aredes, R$ 70.000,00, Quirografário;86, F R De Andrade - Me, 

R$ 131,00, Me/Epp;87, E C Barbosa Dist De Papel - Me, R$ 218,72, 

Me/Epp;88, M M Bastos De Souza Me, R$ 498,26, Me/Epp;89, Adilson 

Amorim De Oliveira, R$ 6.453,97, Trabalhista;90, Leidceia Marques Da 

Costa, R$ 2.094,68, Trabalhista;91, Jose Domingos E Silva, R$ 8.548,65, 

Trabalhista;92, Jocelia Bueno De Souza, R$ 8.370,05, Trabalhista;93, 

Roberto Crlos De Almeida, R$ 4.845,84, Trabalhista;94, Zuil Jose Da Silva, 

R$ 13.215,89, Trabalhista. ADVERTÊNCIAS/PRAZOS: FICAM INTIMADOS 

OS CREDORES E TERCEIROS DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 

1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE 

EDITAL), PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO OU/E 

DIVERGÊNCIA A SEREM ENTREGUES AO ADMINISTRADOR JUDICIAL. 

Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi nomeada a 

Administradora Judicial, DRA. ALINE BARINI NÉSPOLI, advogada inscrita 

na OAB/MT sob o nº 9.229, com endereço sito à Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 2.000, sala 707, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, 

CEP: 78.050-000, telefones: (65) 3359-2316, e (65) 99983-3166, e-mail: 

alinebarini@abn.adm.br, site: www.abn.adm.br, onde os documentos das 

recuperandas podem ser consultados. 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 Nathanny de Castro-estagiária, digitei. 

Várzea Grande - MT, 09 de maio de 2018. Bartyra Rossana Miyagawa 

Gestora Judiciária Matrícula nº 7784 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: 1004030-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA ALVES GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para que no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000763-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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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 maio de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000129-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA SOUZA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVELINA BATISTA DE SOUZA FRANCA OAB - 021.892.701-03 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 maio de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) 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

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002335-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL CANHAN VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002335-93.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: LOURIVAL CANHAN VILANOVA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando as 

partes para manifestação acerca do laudo pericial - id 8713208, no prazo 

de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 9 de maio 

de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005005-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Vistos, CECILIO RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por idade, pelo 

exercício da atividade de trabalhador rural, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho saneador 

(Id. 9367386) e pedindo, em caso de eventual condenação, a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

bem como honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de 

Justiça e com o art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Juntou extrato 

previdenciário. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. 

Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte autora, a qual reiterou os 

termos da inicial. O réu, por sua vez, não compareceu ao ato. É a síntese 

do necessário. Decido. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o 

benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, através de prova material plena ou por prova 

testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos para 

homem e 55 anos para a mulher. Segundo as provas documentais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 66 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço e ser de 174 

meses, ou 14 anos e meio, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 

143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros 

requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova 

testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em 

regime de economia família. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu 

art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é 

meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, óbice também verificado na Súmula n. 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas 

pelos trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios 

têm admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. 

PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados 

documentos novos, consubstanciados em escritura de compra de imóvel 

rural e notas fiscais de produtor rural em nome do marido, é de se 

estender esta condição à sua mulher, com vistas à comprovação da 

atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” (STJ – Ação 

Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 

12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola do requerente, em especial a carteira de filiação ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Declaração de Exercício de 

Atividade Rural, dentro outros, corroborados pelos depoimentos das 

testemunhas ouvidas em juízo, que afirmaram conhecê-lo há mais de 30 

anos, na localidade de “Volta do Bananal”, onde, segundo, estes, ele 

sempre desenvolveu atividades agrícolas, no plantio de rama de mandioca, 

banana, cana de açúcar, sem a utilização de maquinários, onde vive até 

os dias de hoje. Vê-se, portanto, que a autora preenche os requisitos 

exigidos para aposentar-se, diante da suficiente comprovação de sua 

condição de trabalhadora rural pelo período exigido em lei (174 meses, ou 

14 anos e meio). Quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, cabe 

assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 246 de 252



provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a condição do autor 

de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora na 

implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado 

da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de 

antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 

8.213/91, julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta 

ação, condenando o requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, 

nos termos do art. 48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1 (um) 

salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez e, em razão do 

julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal correção desde 

a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ 

e 19 do TRF - 1ª Região). Os juros de mora devem incidir no percentual de 

6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, 

então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 

111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Sumula 

111 do STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Cecilio 

Rodrigues da Silva portador do CPF n. 015.471.031-3; 2. Filiação: Antero 

Rodrigues da Silva e Rosalina da Costa Silva; 3. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial do Benefício: 12.9.2016. Prazo 

para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo interposição de 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004859-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA GOIS DE LIMA (REQUERENTE)

CICERO TIMOTEO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

CARINA CALLIONI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004859-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA GOIS DE LIMA (REQUERENTE)

CICERO TIMOTEO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

CARINA CALLIONI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002827-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO ARRUDA ZARK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

a parte apelada para, querendo, contrarrazoar no prazo 15 dias, o 

recurso de apelação tempestivamente interposto. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008154-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - 483.730.011-15 (PROCURADOR)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002306-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DONIZETE MAURICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001063-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIL SANTANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 
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cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte apelada para contrarrazoar o recurso de apelação interposta neste 

PJe. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007208-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE DOS ANJOS FRANCA - ME (RÉU)

FRANCINETE DOS ANJOS FRANCA FERRAZ SANTOS (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. NELSON OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000644-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FERNANDES LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000644-10.2018.8.11.0002 AUTOR: LIDIO FERNANDES LEITE 

RÉU: BANCO BMG Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade 

de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Novel Código de Processo Civil, de 

que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a 

solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. Ademais, o 

holerite anexado aos autos comprova que possui renda suficiente para o 

recolhimento das custas iniciais, não cabendo a este juízo analisar se a 

renda auferida suporta ou não as despesas praticadas pela parte. 6. 

Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Novel Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. .. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007073-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SALOMAO NETO OAB - RJ188131 (ADVOGADO)

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PEREIRA LEITE BARROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO DE DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

Após, preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor 

da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código 

de Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007494-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KORNEWYLIMAS CAMPOS SALTE (EXECUTADO)

KORNEWYLIMAS CAMPOS SALTE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO DE DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

Após, preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor 

da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código 

de Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008024-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENTUDO - LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO DE SOUZA AMORIM (RÉU)

ANANIAS EPIFANIO DA COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO DE DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

Após, preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor 

da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código 

de Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008071-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SEBASTIAO DE BARROS - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO DE DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

Após, preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor 

da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código 

de Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008744-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO ARRUDA DE PAULA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008448-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CRACCO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO DE DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

Após, preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor 

da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código 

de Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001813-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BRISARD GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON BRISARD GOMES OAB - MT11718-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001813-32.2018.8.11.0002; REQUERENTE: JACKSON BRISARD GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. De uma simples análise 

dos autos, denota-se que a parte autora possui mais quem um rendimento, 

conforme fazem provas os documentos atrelados por ela junto à exordial, 

percebendo renda bruta de aproximadamente R$ 7.400,00 (sete mil e 

quatrocentos reais), o que demonstra possuir condições de arcar com as 

custas e despesas de ingresso. 2. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-47.2017.8.11.0002

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:

WENDEL ALVES PRATA (EXECUTADO)

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça na 

Comarca de Rio Branco/MT, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, 

linck Emissão de Guia, Diligências, após preencha corretamente o 

endereço e emite-se a guia com o valor da diligência. Sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002302-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI (EXECUTADO)

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002302-40.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME, MARIA BENEDITA 

NUNES BISSOLI Vistos. 1. Tendo em vista que os executados até o 

presente momento não quitaram a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos 

ativos financeiros, até o limite do débito indicado nos autos, via 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da 

operação que ora se junta. 2. A par das informações prestadas pela 

instituição financeira, verificou-se a existência de valores nos ativos 

financeiros dos devedores, conforme extrato em anexo. 3. Assim, uma 

vez efetivada a indisponibilidade, intimem-se os executados, por seu 

patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação postal, 

para que, querendo, manifestem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC. 4. Caso venham arguir a 

matéria descrita no inciso I, acima referenciado, intimem-se o exequente a 

manifestar-se sobre ela no prazo de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, 

conclusos para análise do pedido. 5. Havendo manifestação apenas 

quanto ao item II daquele dispositivo, façam-se os autos conclusos para 

apreciação do pedido, independentemente de manifestação da parte 

contrária, eis que a indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de 

ofício, pelo juízo. 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada 

manifestação dos executados, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, independentemente de lavratura de termo, com a imediata 

transferência do montante indisponível para a conta de depósitos judiciais 

(CPC, art. 854, §5º). 7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro 

meio, façam-se os autos conclusos para o cancelamento da 

indisponibilidade (CPC, art. 854, § 6º). 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001113-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BEATRIZ CRUZ DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001113-27.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: MARIA BEATRIZ CRUZ DA COSTA 

Vistos. 1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não 

quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, 

defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, 

até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do 

art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se 

junta. 2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se 

em consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta 

de Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade. 3. 

Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002032-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J DE N DA SILVA EIRELLI-ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002032-79.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: J DE N DA SILVA EIRELLI-ME Vistos. 1. Considerando a 

interposição de recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao 

disposto no art. 331 do CPC, mantenho a sentença objurgada tal como 

lançada. 2. Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a 

consequente extinção do feito, expeça-se o competente mandado de 

citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que 

dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001983-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYENNY CRISTINA DE ALMEIDA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001983-38.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: DAYENNY CRISTINA DE ALMEIDA GONCALVES Vistos. 1. 

Considerando a interposição de recurso de apelação pelo requerente, em 

atendimento ao disposto no art. 331 do CPC, mantenho a sentença 

objurgada tal como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, expeça-se o 

competente mandado de citação ao requerido, a fim de que, querendo, 

apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. 

Na sequência, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003115-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS SANTOS VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003115-33.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: LEANDRO DOS SANTOS VILELA Vistos. 1. Considerando a 

interposição de recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao 

disposto no art. 331 do CPC, mantenho a sentença objurgada tal como 

lançada. 2. Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a 

consequente extinção do feito, expeça-se o competente mandado de 

citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que 

dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009175-22.2017.8.11.0002

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:

RUBENS INOCENCIO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009175-22.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: RUBENS INOCENCIO FILHO Vistos. 1. Considerando a 

interposição de recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao 

disposto no art. 331 do CPC, mantenho a sentença objurgada tal como 

lançada. 2. Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a 

consequente extinção do feito, expeça-se o competente mandado de 

citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que 

dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001230-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DIAS DO PRADO (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DIAS DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001230-81.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOSE CARLOS DIAS DO PRADO, JOSE CARLOS DIAS DO 

PRADO Vistos. 1. Considerando a interposição de recurso de apelação 

pelo requerente, em atendimento ao disposto no art. 332, § 3º do CPC, 

mantenho a sentença objurgada tal como lançada. 2. Assim, à vista de que 

autos foram julgados liminarmente, expeça-se o competente mandado de 

citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que 

dispõe o § 4º do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos d o art. 1010, § 3º do CPC. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003019-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELANO - COMERCIAL DE PRODUTOS INDENIZADOS DE SEGURADORAS 

LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003019-52.2016.8.11.0002; EMBARGANTE: SELANO - COMERCIAL DE 

PRODUTOS INDENIZADOS DE SEGURADORAS LTDA - ME EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Em que pese à manifestação da autora 

em ID. 8128948, contudo, verifico que o recurso de apelação (ID. 

4947190) encontra-se pendente de julgamento, desta feita, determino o 

imediato cumprimento da decisão de ID. 6118563. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005932-07.2016.8.11.0002

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:

ADINOR GONCALVES REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005932-07.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADINOR GONCALVES REZENDE 

Vistos. 1. Ciente da manifestação do autor em ID. 11101089. 2. Pois bem. 

Considerando que o requerido não fora citado para apresentar suas 

contrarrazões, conforme se verifica em certidão de ID. 10176162, o 

prosseguimento do processo na forma que se encontra é à medida que se 

impõe. 3. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004089-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY APARECIDA TONINATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA OAB - MT0011132A (ADVOGADO)

ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA OAB - MT10534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004089-07.2016.8.11.0002; REQUERENTE: MARLY APARECIDA 

TONINATTO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Considerando a 

interposição de recurso de apelação pela requerente, em atendimento ao 

disposto no art. 331 do CPC, mantenho a sentença objurgada tal como 

lançada. 2. Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a 

consequente extinção do feito, expeça-se o competente mandado de 

citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que 

dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos d o art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002460-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUTHIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002460-95.2016.8.11.0002; AUTOR: FRANCISCO SOUTHIER RÉU: 

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos. 1. 

Considerando a apresentação de contrarrazões pela parte requerida em 

ID. 12308917, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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